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Abstrakt 

Denna studie har undersökt vad en medborgarcentrerad webbplats tillhörande en 

offentlig myndighet bör erbjuda för att uppfylla de krav som FN har på dessa 

medlemsländer utifrån deras rapport United Nations E-Government Survey (2014). 

Enligt denna rapport är det av stor vikt för ett lands utveckling huruvida en 

offentlig myndighet uppfyller kraven om att ha en transparant och interaktiv 

webbplats med fokus på interaktion samt medborgarens möjlighet i att delta i den 

offentliga myndighetens beslutstagande, även kallat e-deltagande. Syftet med 

denna studie var att genom participativa metoder undersöka vilka attribut som kan 

främja e-deltagande på en kommunal webbplats. Detta har i sin tur tillämpas i en 

visuell prototyp som använts i ett användartest för att styrka validiteten. En analys 

av fem strategiskt utvalda kommunala webbplatser har gjorts för att se om någon 

av dessa erbjuder det som efterfrågas av medborgarna. Tidigare forskning visar att 

det fanns en förhoppning om att införandet av en elektronisk offentlig myndighet 

(e-förvaltning) skulle leda till ett större fokus på medborgaren och att dennes 

deltagande skulle öka, vilket inte tyckts ha skett. Det krävs ett större samarbete 

med medborgaren för att ändra relationen mellan regering och medborgare för att 

etablera en mer deltagande och demokratisk webb. Studier kring att säkra 

servicekvalitet i dialogen har applicerats och en teoretisk modell (TTF) har legat till 

grund för hur e-deltagande kan förstärkas. De slutsatser som gjorts utifrån tidigare 

forskning och empirisk datainsamling indikerar att det krävs tillfredsställande 

möjlighet till interaktion och support, rätt funktionalitet som matchar detta, samt 

god användbarhet på webbplatsen för att främja e-deltagande.  

 

Nyckelord: e-förvaltning, e-deltagande, participativ design, TTF, EGov-Qual 
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Abstract 

This bachelor thesis studied what a citizen-centered website belonging to a public 

authority should offer, to meet the requirements of the UN report, the United 

Nations E-Government Survey (2014). According to this report, it is of great 

importance for a country's development whether a public authority fulfills the 

requirements to have a transparent and interactive website with focus on 

interaction and citizen's opportunity to participate in the public authority's 

decision-making, also called e-participation. The purpose of the study was to 

examine the attributes that can promote e-participation on a municipal website 

with participative methods. This has been tested in a visual prototype through a 

usertest to prove validity. An analysis of five strategically selected municipal 

websites have been made to see if any of these offers, what is sought by the 

citizens. Previous research shows that the hope of introducing an electronic public 

administration (e-government) would lead to a greater focus on the citizen and that 

the citizen-participation would increase, which did not appear to have happened. It 

requires greater cooperation with citizens to change the relationship between 

government and citizens to establish a more participatory and democratic web. 

Studies on ensuring service quality in this dialogue has been applied and a 

theoretical model (TTF) has been the basis for how e-participation can be 

enhanced. The conclusions made is based on previous research and empirical data 

collection indicates that it requires adequate opportunity for interaction and 

support, the right functionality to match this, and usability of the website to 

promote e-participation. 

 

Keywords: e-government, e-participation, participatory design, TTF, eGov-Qual 
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1. Introduktion  
 

Dagens digitalisering ställer allt högre krav på myndigheter och deras webbplatser, 

när det gäller att förse medborgaren med tjänster online. E-förvaltning har varit 

aktuellt i snart 20 år och cirka 80 % av populationen i de nordiska länderna 

använder sig idag av e-förvaltning enligt FNs rapport (United Nations E-

Government Survey, 2014). Begreppet e-förvaltning definieras som användning 

och tillämpning av informationsteknik inom den offentliga sektorn för att 

effektivisera och integrera arbetsflöden och processer som hanterar data och 

information, förbättra offentliga tjänster och utöka kommunikationskanaler i hopp 

om att öka människors engagemang och delaktighet. Initialt förutspådde forskare 

genom diverse teorimodeller att integrering av e-förvaltning skulle leda till ett mer 

demokratiskt samhälle, vilket inte tycks ha inträffat (Norris, 2010). Begreppen 

infrastruktur, e-kunnighet samt förmedlandet av e-tjänster ses som viktiga 

byggstenar inom en e-förvaltning (Qian, 2010). Likaså påpekar FNs rapport 

(2014) om utveckling av e-förvaltning inom medlemsstaterna vikten av en bra 

infrastruktur samt att medborgarna är e-kunniga och har tillgång till internet. 

Genom tillhandahållande av e-förvaltning kan ett land uppnå e-deltagande vilket 

är en process där medborgaren engageras i politik och beslutsfattande genom 

informations-och kommunikationsteknik (IKT), i strävan mot att göra en 

myndighet participativ, inkluderande och skapa ett samarbete med medborgaren. 

Med hjälp av e-deltagande och IKT kan offentliga myndigheter således bli bättre 

lyssnare och mer agila i sitt arbetssätt för att säkerställa en framtid med rättvis 

ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling fri från fattigdom och hunger.  

 

Trots att FNs 193 medlemsländer idag har en online-närvaro1 är det många som är 

långt ifrån att ha en medborgarcentrerad webbplats med fokus på deltagande. 

Sverige är ett av de länder som har både välutvecklad infrastruktur och e-kunniga 

invånare samt högst antal av invånare som använder internet (94%) (United 

Nations E-Government Survey, 2014). Enligt FNs rapport (2014) har Sverige 

således de förutsättningar som krävs för en mer medborgarcentrerad offentlig 

webb med fokus på medborgaren. Trots detta tar sig inte Sverige upp på listan 

över de ”Topp 20” medlemsländer som förser sina medborgare med tjänster online 

(United Nations E-Government Survey, 2014). 

 
Denna studie kommer att undersöka hur en myndighet kan arbeta mot ett bättre 

medborgardeltagande på internet och en mer medborgarcentrerad webb. Därför 

har Kalmar kommuns startsida setts som utgångspunkt, för att kunna visualisera 

ett förslag på en mer interaktiv startsida som främjar deltagande bland 

medborgarna. Lokala myndigheter har en stor betydelse för medborgaren, då de 

har den största effekten på människors liv (Norris, 2010). Uppdragsgivaren är 

således kommunikationsenheten på Kalmar kommun som har en önskan om en 

                                                 
1 Online-närvaro innebär att landets myndighet har en offentlig webbplats.  
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mer enkel och tydligare kommunikation med medborgaren. Istället för att 
startsidan ska likna en sökmotor som den gör idag, vill de att det ska vara en sorts 

portal till vad Kalmar som geografiskt område har att erbjuda. Henrik Nilsson, 

chef på kommunikationsenheten på Kalmar kommun kommenterar den nuvarande 

startsidan i en intervju (se bilaga 1): 

I studien har litteratur gällande e-förvaltning och servicemodeller kring 

medborgardeltagande undersökts och applicerats i en teoretisk modell för att 

konkretisera vad som kan bidra till en mer inbjudande startsida. I ett möte med 

kommunikationsenheten på Kalmar kommun diskuterades kommunens webbplats 

och att denna skulle uppdateras och förbättras i användarvänligt syfte. Kalmar 

kommuns startsida kommer därför att studeras som ett politiskt instrument och 

kommunikationskanal med syfte att förstärka medborgardeltagandet. 

 

…vi missar att skapa mervärde för besökaren.  

Vi missar då att sälja vår stad, bjuda in och bygga stolthet. Medborgaren 

är generellt inte intresserad av de olika delarna i organisationen, de är 

intresserade av vad Kalmar kommun kan erbjuda i sitt geografiska 

område gällande näringsliv, kulturliv och föreningsliv. Vi önskar att 

startsidan var en mix av vad som medborgare hade kunnat intressera sig 

av och att avdramatisera det stora grå som ibland en kommun uppfattas 

som. Vi vill ha mer personlighet och bli enklare i vårt tilltal. 

 

” 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer begreppet e-förvaltning förklaras närmre, då detta ämne 

ligger till grund för förståelsen av e-deltagande och redogör för hur en offentlig 

myndighet ska arbeta för att uppnå ett ökat medborgardeltagande genom digitala 

kanaler. Tidigare studier har tagit relativt olika riktningar i detta ämne, där några 

forskare tror att e-förvaltning automatiskt leder till mer makt för medborgaren, 

medan andra ser en större utmaning där e-förvaltning enbart är en del av att 

skapa en mer medborgarcentrerad webb.  

2.1 E-förvaltning 

Införandet av e-förvaltning, vilket är användandet av informations- och 

kommunikationsteknik och dess tillämpning av regeringen för att tillhandahålla 

medborgaren information och offentliga tjänster (Global E-Government Readiness 

Report, 2004), har alltså funnits tillgängligt i snart två årtionden. Genom 

utveckling och innovation av e-förvaltning kan offentliga myndigheter runt om i 

världen vara mer effektiva, ge bättre service och uppfylla kraven om en 

transparant och ansvarstagande myndighet. E-förvaltning är således en viktig del 

av Milleniemålen2 som sattes år 2000 och skulle varit uppnådda 2015, då det 

bidrar till en hållbar utveckling (United Nations E-Government Survey, 2014). 

 

Tanken var att denna typ av elektroniska tjänster skulle skapa något mer, nämligen 

en strävan mot ett demokratiskt deltagande på webben. FN har följt denna 

utveckling och ger ut årliga rapporter kring hur införandet av e-förvaltning fortgår 

samt vilken påverkan detta har på medlemsländerna. I rapporten från 2014 hamnar 

Sverige som nummer 12 på listan över länder i världen med välfungerande e-

förvaltning, där Korea, Singapore och Australien toppar listan. De har således en 

hög EGDI (e-government development index) som baseras på HCI (Human 

Capital Index) TII (Telecommunication Infrastructure Index) och OSI (Online 

Service Index). 

 

För att ett land ska lyckas med e-förvaltning krävs en välorganiserad infrastruktur, 

men även internetkunniga (e-kunniga) medborgare. Tillgång till informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och tillhandahållande av utbildning är relaterade till 

inkomstnivån för ett land. Det är dock inte en direkt länk då det finns många 

länder som med relativt låg nationalinkomst som trots detta lyckas med e-

förvaltning och där vissa länder med goda förutsättningar som inte gjort det. 

Många regeringar går fortfarande efter utdaterade modeller från tidigt 1900-tal där 

de arbetar isolerade från medborgaren och problem tacklas sektoriellt snarare än 

                                                 
2 Milleniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga       

  (http://www.millenniemalen.nu/malen-2/). 
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genom samarbete. Samtidigt kräver företag och medborgare en mer öppen och 

transparant myndighet, där även ny teknik inom IKT finns för att möjliggöra detta. 
 
När det gäller att förse medborgaren med tjänster (e-tjänster/e-service) via 

myndigheters webbplatser, är Sverige långt ner på listan och inkluderas inte i den 

Topp 20 lista som FN tagit med i rapporten. Toppar listan gör Frankrike, tätt följt 

av Singapore och Korea, vilka arbetar aktivt med integrering av e-tjänster, mobila 

applikationer och andra möjligheter av interaktion för medborgarna. Exempel på 

e-tjänster är: skapa ett personligt konto, betala skatt, registrera ett företag, ansöka 

om födelsebevis, betala avgifter, ansöka om miljötillstånd etc. Många av dessa e-

tjänster tillhandahåller Sveriges myndigheter idag, men då många andra länder 

med liknande EGDI-tal och förutsättningar har kommit mycket längre i 

utvecklingen inom e-förvaltning visar detta att det finns mer att arbeta på inom 

detta område.  

 

E-deltagande, vilket denna studie fokuserar på, innebär medborgarens rätt att delta 

i den officiella myndighetens beslutstagande, vilket även myndigheterna drar nytta 

av. IKT möjliggör för myndigheterna att fastställa medborgarens behov, ge dem 

tillgång till offentliga institutioner och göra sina röster hörda. Denna process 

kommer i sin tur att påverka relationen dem emellan. För att sammanfatta är alltså 

e-deltagande en process, genom vilken man engagerar medborgaren i politik och 

beslutsfattande genom IKT, för att göra myndigheter participativa, inkluderande 

och skapa ett samarbete. Detta begrepp är inte menat att ersätta traditionella sätt av 

deltagande, utan det är myndigheternas uppgift att nå ut till alla, genom olika 

kanaler. Exempel på funktioner inom e-deltagande är: tillgång till sociala 

nätverksfunktioner, tillgång till verktyg för att kunna rösta, medverka i online 

forum, förekomsten av verktyg för att kunna göra sin röst hörd inom områden som 

utbildning, hälsa finans, social välfärd informationsarbete och miljö. Listan över e-

deltagande toppas av Holland, Korea och Uruguay. 

 

I sin rapport nämner FN strategier för att nå e-deltagande: kapacitetsutveckling för 

digital kunskap för medborgarna och en sömlös integration online, samt offline-

funktioner för att möjliggöra deltagandet för ännu fler. De skriver även att detta 

måste ske i samråd med medborgaren för att etablera det förtroende som krävs för 

att e-förvaltning ska fungera. De nämner sociala medier som ett gott exempel på 

hur man kan engagera medborgaren på ett attraktivt och kreativt sätt där 

myndigheterna kan nyttja det medborgar-genererade innehållet till beslutstagande 

och till att förbättra servicen. Ett bra exempel på detta är att använda sig av 

crowdsourcing3 .  

 

                                                 
3 Crowdsourcing är det praxis att engagera en "publik" eller en grupp för ett gemensamt mål - ofta innovation, 

problemlösning, eller effektivitet (http://crowdsourcingweek.com/what-is-crowdsourcing/) 
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Sammanfattningsvis menar de att e-deltagande och ITK kan hjälpa myndigheterna 
att bli bättre lyssnare och mer agila i sitt arbetssätt mot ett mer hållbart samhälle. 

FN ger följande rekommendationer att följa för att uppnå detta:  

- Skapa rättsliga och institutionella ramar för att möjliggöra 

informationsfrihet, integritet och skydd för att säkerställa en säker miljö för 

e-deltagande. 

- Ge människor makt genom att utveckla deras digitala kompetens, samt 

främja kunskapsöverföring. 

- Bygga vidare på befintliga e-förvaltnings initiativ, plattformar och kanaler 

som redan används av medborgarna för att skapa bättre synlighet, en 

starkare relation och ett förtroende med allmänheten till en låg kostnad. 

- Främja användningen av IKT, digitala och sociala medieverktyg för att 

förbättra spridningen av information och medborgarengagemang. 

- Säkerställa integrationen av offline och online-kommunikationsverktyg för 

att nå ut till flera och förbättra de elektroniska tjänster som redan finns. 

 

Sverige har enligt FNs rapport (2014) de förutsättningar som krävs, nämligen ett 

högt EGDI och e-kunniga medborgare. Inom e-förvaltning verkar det dock saknas 

deltagande av medborgaren då Sverige ligger långt ner på listan över länder med 

just detta.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel inkluderas studier gällande vad tidigare forskning trodde att e-

förvaltning skulle leda till samt forskning om hur länder borde införa och tänka 

kring detta område. 

2.2.1 Den deterministiska utvecklingen 

Donald F. Norris (2010) belyser det teknologiskt deterministiska synsätt som finns 

på införandet av e-förvaltning. Han talar om begreppen e-förvaltning, e-styrning 

och e-demokrati (e-government, e-governance och e-democracy) och klargör att 

det ena inte leder till det andra genom en linjär process, utan att de står var för sig. 

E-förvaltning leder alltså inte till varken e-styrning eller e-demokrati. 

Ursprungliga tanken om e-förvaltning var den optimistiska synen om att 

införandet av e-förvaltning automatiskt skulle bidra till e-demokrati och vara en 

transformerande process.  

 

Genom ökad e-förvaltning och större närvaro på internet har det enligt Norris 

(2010) argumenterats för att det bidrar till att förbättra medborgarens deltagande, 

vilket inte fanns tidigare på samma sätt. Detta involverar användandet av 

myndigheters webbsidor för att främja ny och bättre former av 

medborgardeltagande. Ett sådant deltagande hade kunnat påverka relationen 
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mellan myndighet och medborgare, vilket i sin tur kunnat leda till att den 

förstnämnda blir mer medborgar-centrerad.  

 

I studien definierar Norris (2010) e-demokrati, som är användandet av 

informations- och kommunikations teknologi (IKT) för att ge medborgare tillgång 

till statliga intuitioner och offentliga myndigheter samt att möjliggöra 

medborgarens deltagande i statliga aktiviteter, processer och beslutstagande, 

inklusive fjärr-röstning. Han skriver om betydelsen av lokala myndigheter för 

medborgaren, som är de närmsta myndigheterna för människor i samhället och 

som förser dem med mest antal tjänster och har således den största omedelbara 

effekten på människors liv. 

 

Initialt var tanken att Norris (2010) studie som utfördes i USA skulle kunna 

användas i ett heuristiskt syfte vid undersökning av vad e-demokrati och e-

förvaltning har för effekt på ett lands myndighet och demokrati. Norris fann att 

lokala e-förvaltningswebbsidor huvudsakligen ansågs informativa och 

tjänstorienterade, med lite interaktivitet och få dialoger.  Dock fann han att många 

statliga webbsidor i andra länder huvudsakligen var informativa, där det saknas 

medborgarinteraktion och interaktiva tillämpningar samt att element som rör e-

demokrati var svåra att hitta. Trots att studien rör USA menar Norris att resultatet 

kan generaliseras då han inte hittat några empiriska undersökningar som visar att 

implementerandet av e-förvaltning lett till någon form av e-demokrati i andra 

länder. Enligt Norris (2010) har de empiriska undersökningar gjorda i Kanada, 

Schweiz, Österrike, Australien, Sverige, Irland, UK, Norge och Portugal visar 

heller inte att e-demokrati har utvecklats utifrån införandet av e-förvaltning.  

 

Enligt denna studie ökar inte e-demokrati eller medborgarens deltagande, bara för 

att landet inför en e-förvaltning. Detta är en teknisk deterministisk syn. Norris tror 

att relationer mellan staten och medborgaren kommer att ändras över tid, men inte 

enbart på grund av teknologin som finns tillgänglig.  

 

I en annan studie gjord av Donald Norris och David Coursey (2008) skriver de om 

hur kommunala e-förvaltningar huvudsakligen är informativa och att det inte finns 

så många tidigare studier och teorier gällande hur man arbetar mot 

medborgardeltagande inom detta område. De utgår från fem olika studier som 

teoretiserar och försöker förstå sig på vart e-förvaltning är på väg i utvecklingen. 

Teorierna påstår att e-förvaltning kommer att gå bortom tillhandahållandet av 

information och interaktivitet och bli fullt transaktionellt4. E-förvaltning kommer 

således att transformera relationen mellan myndigheter och medborgaren. 

Modellerna implicerar att transaktionella system är bättre och att fler 

medborgarinteraktioner är lika med förbättrad service. I studien går de igenom 

                                                 
4 Med transaktionellt system menas att båda parterna får något ut av det, i detta fall: både medborgare och myndigheten har 

möjlighet att göra input och outputs.  
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dessa olika teoretiska modeller och ifrågasätter dem genom empirisk data 

insamlad i USA. Samtliga modeller beskrivs att börja utgå från en myndighets 

online-närvaro, för att sedan arbeta mot interaktivitet och integrering för att nå e-

förvaltnings ”nirvana”. Modellerna förklarar dock inte hur denna evolution 

kommer att ske, eller hur lång tid det kommer att ta. De sammanfattar studien med 

att e-förvaltningstjänster har avtagit avsevärt sedan införandet. Om fler e-

förvaltningar hade utvecklats som modellerna förutspått skulle det rapporterats om 

ändringar och fler positiva förändringar som medförts av detta. De menar också att 

e-förvaltning inte är en linjär utveckling, vilket innebär att man bör starta på olika 

nivåer i förhållande till hur utvecklad myndighetens e-förvaltning är sedan 

tidigare. Med studien menar de helt enkelt att det saknas kunskap om hur 

användare använder sig av en e-förvaltning, hur de upplever detta användande, hur 

de kommer i kontakt med det och vad de förväntar sig av det (Norris & Coursey, 

2008). 

 

2.2.2 Den realistiska utvecklingen 

Haiyan Qian (2010) beskriver e-förvaltning som en helhetstransformation av 

myndigheten för ett effektivt och medborgarcentrerat förmedlande av service, det 

är alltså något mer än bara digitalisering av en myndighet genom användandet av 

IKT. Införandet av e-förvaltning bör därför vara en transparent och 

förtroendeingivande process där medborgaren inkluderas. 

 

Denna studie demonstrerar tre olika nivåer som en myndighet kan befinna sig 

inom. Genom olika strategier kan myndigheten klättra från den lägsta nivån vilken 

innehåller statisk information, till det andra stadiet som innehåller dynamiskt 

innehåll, upp till den tredje nivån som eftersträvas, nämligen interaktiv integration. 

De olika nivåerna är följande: Static Supply-based (SS), Dynamic demand-driven 

(DD) och Interactive Integration (II) 

 

Den första strategin static supply-based (SS) är beroende av att det finns en stark 

e-infrastruktur och tillgänglig e-information samt att medborgarna är e-kunniga. 

Dock blir det inte per automatik “medborgarcentrerat” för att information 

förmedlas online, utan det krävs en tvåvägskommunikation. I denna nivå finns ett 

behov i att utbilda medborgaren i användandet av internet och andra IKT verktyg, 

samt att göra informationen lättillgänglig, enkel att använda och mångfasetterad.  

 

När e-kunnigheten är etablerad kan nästa nivå uppnås: dynamic demand-driven 

(DD) innehållande e-konsultation där det finns en dialog mellan myndighet och 

medborgare. I denna nivå är fortfarande myndigheten den beslutstagande makten, 

men efterfrågar medborgarens input.  

 



13 
 

För att nå den tredje och högsta nivån som Qian (2010) anses ska efersträvas: 

interactive integration (II), krävs det olika e-tjänster och att medborgaren 

involveras elektroniskt i beslutstagande mot ett ständigt förbättringsarbete. Den 

sista nivån (II) bygger på SS och DD, det vill säga att man ska kunna förse 

medborgarna med informations tjänster online, att myndigheten ska kunna 

använda teknologi för att interagera med medborgarna, samt att andra publika 

tjänster ska finnas mobilt eller på internet, där man önskar ett ökat deltagande. 

Dessa tre strategier agerar tillsammans som en brobyggare mellan e-förvaltning, e-

styrning och e-deltagande. 

 

I studien nämns olika byggstenar för att skapa en solid e-förvaltning:  

- e-infrastruktur: hur robust den teknologiska basen är. 

- e-kunnighet: hur digitalt kunnig populationen är. 

- e-tjänster: hur de publika e-tjänsterna involverar medborgaren på ett  

effektivt och demokratiskt sätt.  

 

För att skapa en medborgarcentrerad e-ledning är det lika viktigt att följande krav 

uppfylls:  

- e-information: kvantiteten och kvaliteten av informationen som förses av  

myndigheten.  

- e-konsultation: den ömsesidiga dialogen mellan myndigheten och  

medborgarna. 

- e-beslutstagande: till vilken omfattning myndigheten involverar  

medborgaren i beslutsprocesserna. 

 

Qian (2010) beskriver att IKT har i uppgift att förmedla en S M A R T regering, 

vilket står för: simple, moral, accountable, responsive och transperant5. Genom en 

mer medborgarcentrerad process blir det således en mer anpassad service istället 

för en byråkratisk “take it or leave it” service. 

 

Qian (2010) definierar ”styrning” som hur makten utövas i förvaltningen av ett 

lands ekonomiska och sociala resurser. När “e:et” läggs till framför ordet, menas 

detta med att teknologi integreras för att skapa en kontinuerlig process av 

förändringsarbete i staten, samhället och dessa relationer emellan.  

 

I denna studie vill Qian betona vikten av att göra medborgaren till medskapade 

och medägare av publika tjänster - inte bara mottagaren. Han skriver: It is making 

the citizen-participation the locus of public policy at all phases, both effective 

governance and governments (2010, s. 8) 

 

I en studie av Yousef Elsheikh och Mohammad Azzeh (2014) beskriver de e-

förvaltning som en radikal förändring i vårt samhälle, alltså något mer än bara 

                                                 
5 Svensk översättning: enkel, etisk, ansvarstagande, responsiv och transparant. 
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tillhandahållandet av offentliga tjänster över internet. De utgår från FNs rapport 

om e-förvaltning under 2012 där många länder har en online närvaro och potential 

för förändring och utveckling. De skriver att även många forskare poängterar 

utmaningen i att uppnå en medborgarcentrerad webb för många myndigheter i 

världen och att det är svårt att tala om någon form av standardisering då varje land 

och myndighet har olika behov och olika kontextuella omständigheter. En global 

approach är alltså inte något att sträva efter. 

 

Sammanfattningsvis vill de förmedla att det är av vikt vad medborgaren 

efterfrågar och vad myndigheten kan förse denna med, det vill säga landets 

infrastruktur, ekonomiska resurser, personal resurser och förändringsledning 

kontra vad medborgaren påverkas av, nämligen tillit, kultur, uppfattningar, tro och 

erfarenheter. Andra faktorer som påverkar är e-kunnighet, ålder, utbildning och 

inkomst. Unga studerande och/eller utbildade med hög inkomst samt medborgare 

med expertis i användandet av datorer är oftast de som anpassar sig lättast till nya 

myndighetstjänster. Det är viktigt att bygga positiva attityder till myndigheten och 

olika e-tjänster. Dessa attityder hade kunnat främja förmedlandet av de 

medborgarcentrerade tjänsterna tillsammans med andra faktorer så som vilka 

tjänster som bidras med, service-nivån, tillit, design och säkerhet online. 

 

I en artikel skriven av Costis Toregas (2001), inriktar han sig på vad e-förvaltning 

har potential att vara. Han menar att en e-förvaltning är att en myndighet kan 

använda sig av olika sorters IKT för att ansluta sig till medborgaren och förbättra 

leveransen av tjänster samt förse en ekonomiskt hållbar utveckling och en trygg 

demokrati. I sin studie belyser han vikten av tillit och att e-handelns framfart har 

lärt oss att människor har relativt lätt för att lita på exempelvis en webbsida eller 

en skanner i affären, så länge något gott kommer av det (till exempel att spara tid 

eller pengar). I studien beskriver han en lovande framtid för e-förvaltning, då det 

kan bli ett sätt för myndigheter att anpassa sig för en mer medborgarcentrerad 

styrning och omdefiniera det existerande samarbetet för en mer demokratisk 

framtid där varje medborgare kan blir hörd. Det krävs dock ett bra ledarskap och 

god tillit mellan medborgare och politiska ledare för att lägga en grund för 

framtida samarbeten. 

 

2.3 Problemformulering 

Tidigare teorier som beskriver en linjär utveckling (Norris, 2010), där 

integrerandet av e-förvaltning leder till e-demokrati, stämmer således inte (Norris 

& Coursey, 2008). Studier visar att ett land och dess myndighet måste uppfylla 

visa kriterier så som en välorganiserad e-infrastruktur och e-kunniga medborgare 

för att kunna erbjuda e-tjänster online (Elsheikh & Azzeh, 2014; Qian, 2010). 

Medborgaren måste göras till medskapare för att e-förvaltning ska fylla den 
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funktion som den ursprungligen sades göra, nämligen skapa en med 

medborgarentrerad offentlig webbplats och i sin tur ändra relationen mellan 

myndighet och medborgare (Qian, 2010), vilket tycks vara en utmaning för många 

länder (Elsheikh & Azzeh, 2014). Det verkar således finnas en kunskapslucka 

gällande vad användaren efterfrågar (Norris, 2010) för att etablera en mer 

deltagande och demokratisk webb.  

 

2.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad medborgaren efterfrågar på en 

kommunal webbplats och hur innehållet på en startsida kan främja 

medborgardeltagande, vilket leder till följande frågeställning:  

 

Vilka faktorer främjar e-deltagande på en kommunal startsida? 

 

2.5 Målgrupp  

Denna studie kan förhoppningsvis fungera som riktlinjer i skapandet av en 

medborgarcentrerad webbplats kan skapas och därför vara intressant för 

myndigheter och offentliga verksamheter.  

 

2.6 Avgränsning 

I FNs rapport (2014) skrivs det även om en strategi att nå medborgaren genom 

flera kanaler. Utmaningarna med dessa multi-kanaler är att medborgaren förväntar 

sig att tjänsten stödjer olika typer av format, speciellt genom mobiltelefonen. Det 

finns en förväntan av ett sömlöst flöde som inte ändrar sig beroende på vilket 

format man använder sig av. Denna studie kommer trots detta inriktas på en 

kommunal startsida på grund av den avsatta tidsramen. 

 

FNs rapport (2014) nämner också att personalisering på en individuell nivå blir 

mer och mer populärt i många länder, till exempel genom en ”Min sida” eller en 

personlig panel. En stor del av detta är att skapa förtroende hos medborgaren och 

att de känner sig säkra. Dock kommer inte denna studie att fokusera på en 

personaliserad sida, då startsidan ska vara en ingång för den generelle 

medborgaren och mer allmän.   

 

E-förvaltning kan även bidra till en mer miljövänlig regering och stimulera en 

ekonomisk tillväxt samt främja social integration, speciellt för missgynnade och 

utsatta grupper i samhället. Att en fungerande e-förvaltning kan leda till en mer 

miljövänlig regering kommer inte att behandlas i denna studie. Eftersom kommun 
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följer riktlinjer efter W3C regler för tillgänglighet, antas att de utsatta grupperna i 
samhället är inkluderade i deras strävan efter en bättre webbplats.  

 

2.7 Disposition 

I kapitlet bakgrund har området e-förvaltning presenterats, samt ett deterministiskt 

synsätt förklarats, det vill säga hur olika teorier förutspådde att e-förvaltning skulle 

förändra relationen mellan medborgare och regering. Därefter har en realistisk syn 

presenterats på hur integrationen av e-förvaltning bör ske i förhållande till ett lands 

utveckling och kapacitet (EGDI). I teorikapitlet presenteras den teoretiska modell 

som sedan modifierats för att visa vilka attribut som är viktiga för att främja e-

deltagande. Kapitlet innehåller även litteraturstudier som berör kvalitetssäkring i 

dialogen mellan myndighet och medborgare. Dessa studier ligger sedan till grund 

för de participativa metoder som utövats och presenterats i metodkapitlet, 

tillsammans med en analys av fem befintliga kommunala webbplatser. I resultatet 

presenteras den modifierade teoretiska modellen som dels grundas på TTF-

modellen tillsammans med en servicemodell kallad e-GovQual och den empiriska 

datainsamlingen. Studien avslutas med ett diskussionskapitel som är menat att 

knyta samman teori och empiri.  

 

 
Figur 2.1: Visar dispositionen i studien.  
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3. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska modeller som ska stödja framtagandet av de 

attribut och faktorer som är viktiga för att förstärka och främja medborgarens 

deltagande. 

3.1 Task technology fit 

Task technology fit (TTF) har samma grundtanke som en tidigare teori vid namn 

Task-to-performance chain (TPC), men har smalnats av och modifierats av 

Goodhue & Thompson (1995). Essensen i TPC, som saknades i många tidigare 

teorier är själva teknikanpassningen till uppgiften som ska utföras, samt att 

länkarna mellan de olika konstruktionerna i teorin har blivit tydligare och de utgör 

således en bredare teoretisk grund när det kommer till vad som påverkar en 

användares utförande (Goodhue & Thompson, 1995). Själva grundtanken bakom 

TTF uppkom alltså tidigare genom TPC, men i denna studie studeras den teori 

som togs fram 1995. 

 

En del av den ursprungliga (TPC), nämligen återgivning (feedback) beskriver Isias 

och Issa (2014) som viktig, då användare med erfarenhet av ett system kommer att 

föra vidare positiva eller negativa evalueringar. Goodhue & Thompson (1995) 

anser att nya användare också kan lära sig systemet och förbättra det under 

användandet vilket leder till en förbättring av matchningen mellan teknik och 

uppgift. Även karaktärsdrag hos individen räknades in i den ursprungliga teorin, 

där teknisk förmåga, motivation, med mera, ansågs kunna komma att påverka 

utförandet av en uppgift (Goodhue & Thompson, 1995). 

 

 

Figur 3.1: Egen översättning av TTF-modellen av Dale L. Goodhue och Ronald L. Thompson 1995 

 

TTF-modellen i figur 3.1 visar att det finns en länk mellan de uppgifter som ska 

göras, vilken teknik som tillhandahålls till att göra uppgifterna och själva 

utförandet av dessa. Om det anses finnas en god matchning mellan uppgifter och 

teknik, det vill säga tillfredsställande teknik för att utföra uppgifterna, påverkas 

användandet och huvudsakligen utförandet av dessa. Med modellen ville Goodhue 
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och Thompson (1995) också påvisa att teknologi tillför ett värde till det 

individuella utförandet.  

 

TTF-modellen byggs huvudsakligen upp av: teknologi, som anses vara de verktyg 

som används i utförandet av uppgifter, uppgifter, som är de handlingar som utförs 

av användaren i form av input och output och matchning (task-technology fit = 

match mellan teknik och uppgift), som syftar till i vilken grad en teknologisk 

artefakt eller tjänst hjälper användaren i utförandet av en uppgift. Task technology 

fit är alltså relationen mellan uppgiftskraven, användarens förmågor och 

funktionaliteten i tekniken. De andra delarna i TTF-modellen är: användande av 

teknik för att utföra en uppgift, där man mäter hur ofta användandet förekommer 

samt mångfalden av applikationer som används. Här talas det om det obligatoriska 

användandet jämfört med det frivilliga, där en obligatorisk situation kan präglas av 

sociala normer. Utförande, eller prestandapåverkan, relateras till resultatet av 

användarens genomförande av uppgiften.  

 

Förutom att etablera en relation mellan beslutet att använda och den faktiska 

användbarheten bidrar TTF-modellen med riktlinjer och ramverk för hur en 

teknologi ska designas. Här utgår man från åtta essentiella karaktärsdrag som 

systemet bör eftersträva: datakvalitet, lokabilitet, accessrättigheter, kompabilitet 

mellan system, lämplighet, systemtillförlitlighet, relation mellan support och 

användare samt användarvänlighet och träning (Goodhue & Thompson, 1995). 

TTF-modellen handlar huvudsakligen om utförandet, ju bättre lämpad tekniken är 

för att utföra en uppgift, desto bättre blir själva utförandet. Idén med TTF-

modellen är att motivera organisationer till att investera i tillfredställande teknik 

för användaren och möta dennes behov. Det är då underförstått att användaren ska 

vara medskapare i utvecklingen och introduktionen av ett nytt system. 

 

Sammanfattningsvis beskriver TTF-modellen relationen som finns mellan en 

individs beslut att använda en teknologi och i vilken utsträckning teknologin är 

lämplig för att utföra uppgiften som användaren vill. Detta liknar konceptet 

upplevd användbarhet som utvecklats i den teoretiska modellen TAM (technology 

acceptance model), som bygger på samma princip (Isaias & Issa, 2014). TTF-

modellen fastställer således systemets användbarhet, baserat på både tekniken som 

används och uppgifterna som ska utföras (Isaias & Issa, 2014.) 
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3.2 Medborgarcentrerad e-förvaltning  

 

Figur 3.2: Egen översatt modell; E-GovQual: konceptuell modell för kvalitet inom e-förvaltning 

 

I en studie av Xenia Papadomichelaki och Gregoris Mentzas (2011) togs en 

konceptuell modell fram för att säkra god kvalitet på service inom e-förvaltning, 

för att bättre tillgodose medborgarens behov som visas i figur 3.2.  

 
Xenia Papadomichelaki och Gregoris Mentzas har i denna studie använt sig av 

förfrågningsmetoder som innehåller användardeltagande. Deltagarna fick 

utvärdera 33 olika e-förvaltnings attribut och kom fram till de viktigaste:  

 

1. Användbarhet (navigation, personalisering, teknisk effektivitet), hur lätt en 

webbsida är att interagera med. De har även förstärkt detta attributs 

signifikans med andra studier som gjorts i liknande område där navigationen 

är i fokus. Personalisering av information är också en stor del inom e-

förvaltning gällande huruvida ett innehåll kan bli skräddarsytt efter 

användarens preferenser.  Även förmågan att anpassa innehållet efter 
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användaren så att systemet känner igen sig. Denna del döptes sedan om till 
effektivitet i studien.  

2. Tillit (integritet, säkerhet), definieras av användares förtroende för en 

webbplats, samt frihet från risk och fara under användandet av en e-tjänst. 

Även här finns en del studier som stärker den kritiska aspekten av tillit inom 

e-förvaltning. Integritet består av förvaltandet av personlig information samt 

att inte dela denna med andra, skyddad anonymitet samt säker arkivering av 

data med accepterat samtycke. Säkerhet innebär främst att skydda 

användaren mot bedrägeri och ekonomisk förlust vid användandet av dennes 

betalkort.  

3. Funktionalitet av interaktionerna (till exempel att fylla i formulär), är en 

viktig den av e-förvaltning då detta tillåter användaren att kommunicera och 

interagera med offentliga myndigheter. Även hur man interagerar med 

formulär, till exempel om det är möjligt att lämna åsikter, skriva ut, spara, 

med mera. 

4. Reliabilitet (tillförlitlighet, tillgänglighet) definieras som medborgarens 

förtroende mot regeringens webbplats samt leverans av tjänster. 

Tillgängligheten är en allmän term som används för att beskriva i vilken 

grad ett system är användbart av så många människor som möjligt utan 

modifiering. Tillgängligheten av en webbplats berör även att den är 

tillgänglig 24/7, samt klarar av en hög belastning och erbjuder snabb 

hastighet. 

5. Innehåll och utseende, syftar till kvaliteten på information, presentation och 

layout samt en korrekt användning av färg, grafik och storlek på 

webbplatsen. Det visuella på en webbsida kan ha en stor inverkan på 

användarupplevelsen och har stor betydelse för effektiv kommunikation. 

6. Medborgarsupport och interaktivitet, innebär den hjälp som organisationen 

bistår medborgaren med i medborgarens informationssökande och 

transaktioner. Exempel på detta är: användarvänliga riktlinjer, hjälpsidor, 

FAQ, samt tillgången på flera kommunikationskanaler (telefon, e-post, 

anslagstavlor, med mera). 

 

I undersökningen där 630 användare medverkade, blev de tilldelade olika roller, 

antingen som informationssökande eller att interagera med sidan. De som 

interagerade med sidan visade sig mer nöjda med sidans innehåll.  

 

Slutligen sammanfattades studien och dess verktyg e-GovQual till fyra kategorier: 

reliabilitet, effektivitet, medborgarsupport och tillit. Dessa har enligt 

Papadomichelaki och Mentzas (2011) en signifikant påverkan på servicekvaliteten 

hos en e-förvaltning. Genom att förstå dessa servicemått för offentliga 

webbplatser, kan en myndighet ha en mycket bättre chans att ge bättre service till 

fler medborgare. 
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I en studie av Wichigan Chutimaskul, Suree Funilkul och Vithida 
Chongsuphajaisiddhi (2008), undersöktes ett ramverk för att skapa god service 

inom utvecklingen av e-förvaltning. Inledningsvis beskriver de vikten av god 

kvalitet på e-förvaltning, för att övertyga medborgarna, regeringen och den privata 

sektorn att använda systemet. De skriver att en e-förvaltning bör innehålla och 

uppfylla tre kvalitetsaspekter: processkvalitet, informationskvalitet och 

servicekvalitet. Dessa områden grundar sig framförallt i olika ISO standarder, 

framförallt: ISO12207 som ligger till grund för vad ett system bör innehålla. Även 

ISO9126 som innehåller sex kvalitetsattribut: funktionalitet, bärbarhet, underhåll, 

effektivitet, användbarhet, och tillförlitlighet, som används för att stödja god 

kvalitet. ISO9241 är en annan standard för interaktioner och beskriver varje aspekt 

av användbarhet. Slutligen har ISO13407 tagits i beaktning, som är standarden för 

användarcentrerade designprocesser för interaktiva system. De nämner även tre 

områden, vilket en e-förvaltning bör säkra kvaliteten inom, nämligen: 

tillgänglighet, konfidentialitet och integritet. Processkvalitet menas med kvaliteten 

på arbetet och verksamheten inom ramen för e-förvaltning. I grund och botten, 

beskriver processkvalitet dimensioner av funktionalitet, tillförlitlighet, 

användbarhet och effektivitet. Här räknas även ISO9126 in. Informationskvalitet 

innebär kvaliteten på informationen som berör myndighetens aktiviteter. Bland 

annat omfattar den: noggrannhet, aktualitet, relevans, precision och fullständighet. 

Servicekvalitet innebär kvaliteten på e-förvaltningens kommunikation med 

medborgaren. Det innehåller bland annat: handgriplighet, tillförlitlighet, 

tillgänglighet, försäkran och empati. Här räknas även ISO9241 in för at stärka 

servicekvalitet inom e-förvaltning.  

 

Slutligen sammanfattar de studien med de viktigaste attributen inom dessa tre 

område som visade sig vara: noggrannhet, konfidentialitet, integritet, presentation 

av information, mognad, överensstämmelse, säkerhet, driftsduglighet, lärbarhet 

och återhämtningsförmåga samt riktlinjer/guidning som stärker användbarheten. 

 

Sammanfattningsvis är det genom Xenia Papadomichelaki och Gregoris Mentzas 

(2011) studie bekräftat att teknologin som ska stödja uppgifterna ska vara: 

reliabel, säker, stödja support, funktionell, vara lätt att använda samt att utseende 

och innehåll ska vara visuellt tilltalande vilket även bekräftas av Wichigan 

Chutimaskul, Suree Funilkul och Vithida Chongsuphajaisiddhi (2008) studie där 

de skriver att attribut så som integritet, presentation av information, säkerhet, 

driftsduglighet, lärbarhet samt riktlinjer/guidning som stärker användbarheten är 

viktiga i strävan för en god kvalitet inom e-förvaltning. Detta upprepas även i 

Qians (2010) studie (se tidigare forskning 1.3.2) där en regering bör förmedla en 

SMART e-förvaltning. Även i Elsheikh & Azzeh (2014) studie betonas service, 

tillit, design och säkerhet online.  
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4. Metod  
 

För att undersöka vad medborgaren efterfrågar gällande e-deltagande har en 

framtidsverkstad genomförts för att ta reda på vilka tekniska möjligheter som 

önskas samt vilka uppgifter som ska kunna utföras. Med denna information var 

intentionen att komplettera TTF-modellen samt fastställa att uppgifterna och 

tekniken matchar varandra utifrån vad medborgaren vill uppnå för att på ett 

användbart sätt bidra till ett ökat e-deltagande. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Insamlingen av studielitteratur har skett induktivt tillsammans med den empiriska 

insamlingen av data genom två participativa metoder. Samtidigt har studien utgått 

ifrån att det finns ett problem inom området för e-förvaltning och i strävan efter en 

medborgarcentrerad webbplats. Kvalitativa metoder har använts för att svara på 

vilka funktioner och uppgifter medborgaren är intresserad av, för att kunna 

komplettera TTF som teorikapitlet inleddes med. Syftet har varit att undersöka hur 

en startsida på en kommunal webbplats ska se ut för att bjuda in till deltagande. 

För att rättfärdiga den tolkade datan krävs en så kallad analytisk induktion, där 

man undviker ett teoretiserande och samlar in ny data, utan att försöka påverka de 

människor man intervjuar och observerar (Hartman, 2004), vilket även är essensen 

av en framtidsverkstad. 

 

4.2 Datainsamling  

Datainsamlingen i denna studie var användarcentrerad då den inleddes med en 

framtidsverkstad, för att sedan skapa en visuell prototyp av den analyserade datan 

och testa denna i ett användartest. Detta kompletterades även med en kartläggning 

av hur befintliga kommunala startsidor ser ut idag (se figur 4.1). 

 

 

Figur 4.1: Visar de datainsamlingsmetoder som använts i studien. 
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Användarcentrerad design är en designfilosofi och en approach som sätter 

människans behov, kapacitet och beteende först och designar för att möta dessa 

behov, kapaciteter och beteenden. Det förespråkas en iterativ process som bland 

annat innefattar idégenerering, skapande av en prototyp och testande. 

Användarcentrerad design är att designa för användare, vilket participativ design 

tar ett steg längre genom att designa med användaren (Sanders, 2002). Participativ 

design kallades ursprungligen för kooperativ design och har sina rötter i 

systemutveckling från 70-talet, då approachen startades för att ge de anställda mer 

inflytande över de system som de använde i sitt yrke. För vissa har detta 

tillvägagångssätt en politisk dimension av användarinflytande och demokratisering 

(Wikipedia, 2016-04-19). Designapproachen innebär att potentiella eller framtida 

användare samarbetar med designers, forskare och utvecklare genom en innovativ 

process. Generellt deltar användaren genom hela processen, både för att definiera 

problemet och för att fokusera på idéer och lösningar.  

 

Anthopoulos, Siozos & Tsoukalas (2007) undersökte hur participativ design och 

dess samarbete kan appliceras för att omdesigna tjänster inom e-förvaltning. De 

har genom en studie tagit fram ett verktyg vid namn eGG (e-Government 

Groupware) som ska säkra involvering av medborgaren i utformandet av digitala 

tjänster och e-förvaltning i allmänhet. Inledningsvis gjordes en enkätundersökning 

2005 i Grekland med 1000 deltagare. Resultatet visade att 82% var intresserade av 

digitala offentliga tjänster, men att 91% var skeptiska gällande de e-

förvaltningstjänster som fanns. De bekräftar således med denna studie att det finns 

ett problem med att e-förvaltningssidor styrs uppifrån och ner, istället för nerifrån 

och upp med medborgaren involverad i processen.  

 

4.2.1 Framtidsverkstad 

Framtidsverkstad är en metod som kan användas för participativ 

organisationsutveckling (Jungk & Müllert, 1987). Bødker, Kensing och Simonsen 

(2004) beskriver det som en ingång till att förändra en situation som en grupp 

människor finner otillräcklig. Jones (1992) beskriver en framtidsverkstad som ett 

verktyg för att skapa en förändringsprocess hos de blivande användarna. Denna 

kan även liknas vid den metod som kallas systemtransformation. 

Framtidsverkstaden består av tre faser: kritik, fantasi och implementation, där det 

går ut på att fastställa de nuvarande problem som finns inom ett område, hur man 

på ett fantasifullt sätt kan lösa dessa och hur lösningarna kan göras till verklighet. 

Kritikfasen består av en brainstorm, där de olika påståendena sedan grupperas i 

kategorier och omformuleras av deltagarna till en mer koncis kritik av dagens 

situation (Löwgren & Stolterman (2007). För att ha några riktlinjer under den 

resterande fasens gång kan kritikfasen också inledas med att beskriva problemet 

med nyckelord som skrivs. På så sätt kan en diskussion sättas igång och deltagarna 

kan inspireras av varandras åsikter, dock får de olika nyckelorden inte diskuteras 
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mer än cirka 30 sekunder per ord (Bødker, Kensing och Simonsen, 2004). 

Fantasifasen består av fantasifulla idéer och utopier om hur man kan lösa dessa 

problemområden (Löwgren & Stolterman, 2007; Bødker, Kensing & Simonsen, 

2004). Kensing och Madsen (1991) förespråkar att man tar de negativa påståenden 

från kritikfasen och gör om dessa till positiva som uppvärmning. Ytterligare en 

brainstorming hålls där de förslag som ges absolut inte får kritiseras, även om de 

känns orealistiska. De fem förslag som röstas fram som favoriter kan tas med till 

nästa fas och bildar en vision. Deltagarna delas sedan upp i smågrupper och 

förfinar visionen som tagits fram, utan hänsyn till praktiska eller tekniska 

begränsningar. Bødker, Kensing & Simonsen förespråkar att projektgruppen 

initialt ställer frågor i fantasifasen, så som: Vilken teknologi skulle ni vilja ha 

tillgång till? Vilka kvalifikationer vill ni ha? Hur skulle kommunikationen vara 

med leverantörer och kunder? I implementationsfasen presenterar varje grupp sin 

vision. Sedan diskuteras de olika förslagen samt vad som krävs för att realisera 

dem (Löwgren & Stolterman, 2007). Enligt Bødker, Kensing och Simonsen (2004) 

presenterar grupperna sina utopiska förslag, vissa förslag som gruppen ger kanske 

kan kombineras, sedan röstas det om vilket förslag som går vidare i workshoppen. 

Till sist evalueras förslagen och anpassas efter de nuvarande förhållanden som 

finns, för att till sist diskutera lösningar i grupp och komma fram till en plan.  

 

Bødker, Kensing och Simonsen (2004) delar in en framtidsverkstad av fem faser 

där de även räknar in förberedelse innan och uppföljning efteråt. I 

förberedelsefasen väljs själva området för framtidsverkstaden och innefattar även 

att projektgruppen bör skriva en inbjudan till deltagarna där de beskriver 

strukturen på framtidsverkstaden och hur lång tid den kommer ta. Det har visat sig 

att ett optimalt antal deltagare är cirka tjugo stycken för att skapa den dynamik 

som krävs. Det är också viktigt att deltagarna förses med det material som krävs, 

till exempel: stora ark med papper, tejp, pennor och eventuellt mat om det är en 

längre workshop. För att skapa en avslappnad atmosfär kan projektgruppen be 

deltagarna att hjälpa till med förberedelserna så som att tejpa upp papper på 

väggen, sätta stolarna i en halvcirkel, vänd mot väggen där papperna tejpats upp 

för att deltagarna ska känna att det är deras workshop. De beskriver att kärnan av 

en framtidsverkstad är själva förståelsen av problemet, att förstå hur andra 

upplever det, ge idéer till hur det kan förändras till det bättre samt skapa en plan 

för denna förändring. De förespråkar ett tvådagarsprogram där förberedelser och 

introduktion ska ta en timme, kritikfasen ska ta fyra timmar, fantasifasen sex 

timmar och slutligen realiseringsfasen fyra timmar.  

 

Mörtberg & Studedahl (2004) nämner tystnad och sensibilitet som två viktiga ord 

när participativa metoder utförs i en studie. Tystnad kan nämligen både skapa 

makt och vara ett fall av maktlöshet. Då själva språket dominerar många tekniker 

och metoder som används idag är detta därför viktigt att ta hänsyn till. Det gäller 

således att även ta in det som inte blir sagt och vad man kan finna i tystnaden. I 
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framtidsverkstaden är detta viktigt för att ge plats åt deltagarna, då det kan vara lätt 

som moderator att styra för mycket och fulla tystnaden med onödiga inflikningar.  

 
Urval 
Deltagarna i framtidsverkstaden var en homogen grupp med en kvinna och tre män 

i åldrarna 23-29 år. Dessa har ett varierande intresse för politik och 

användarcentrerad design då två av deltagarna studerar interaktionsdesign, en 

studerar media och journalistik och en har studerat grafisk kommunikation och 

psykologi. Deltagarna ansågs vara passande för studien då de erbjöd ett brett 

spektra av olika bakgrund och intresse inom ämnet.  

 

Utförande 

Framtidsverkstaden utfördes med fyra deltagare under 1,5 timme och inleddes 

med en presentation av vad en framtidsverkstad är och målet med denna samt 

området som denna studie berör (se bilaga 2). Denna kortades alltså ner betydligt i 

både tid och antal deltagare om man jämför med vad Bødker, Kensing och 

Simonsen (2004) förespråkar på grund av den tidsram som skulle hållas, samt att 

det var enklare att få deltagarna att gå med på att medverka i 1,5 timme istället för 

fyra timmar. Istället för att använda en traditionell framtidsverkstad bestående av 

kritikfas, fantasifas och implementeringsfas konstruerades en metod bestående av 

fantasifas, kritikfas, fantasifas och slutligen implementeringsfas. I den initiala 

fantasifasen introducerades tre frågor baserat på instruktioner från Bødker, 

Kensing och Simonsen (2004). Frågorna grundades på krav som Qian (2010) anser 

förespråka en medborgarcentrerad webbplats, nämligen e-information, e-

konsultation och e-beslutstagande. Följande frågor ställdes: 

 

- Vilka uppgifter ska finnas för att involvera medborgaren i beslutstagandet?  

- Vilken information ska finnas?  

- Vilken dialog ska vara möjlig?  

 

Detta gjordes utan att knyta frågorna till Kalmar kommuns startsida för att ta reda 

på vad för generella uppgifter som önskades göra. I denna fas kom deltagarna fram 

till olika önskvärda uppgifter och attribut som de ansåg uppmuntra till deltagande, 

för att i kritikfasen försöka utföra dessa uppgifter på Kalmar kommuns startsida. I 

den andra fantasifasen diskuterades hur startsidan kan förbättras, det vill säga vilka 

uppgifter som krävs för att skapa en bra matchning (enligt task-technology fit) för 

att slutligen realisera dessa i implementeringsfasen. Då startsidan inte gav så stor 

uppfattning om vad webbplatsen innehöll navigerade vi in på de olika menyerna 

(demokrati, tyck till, näringsliv, med mera) för att se vad som erbjöds. Vissa 

menystrukturer sågs över och det skapades en generell uppfattning om webbsidan 

som helhet. 

 



26 
 

Framtidsverkstaden var medvetet styrd in på området e-deltagande då detta anses 

eftersträvas inom e-förvaltning (United Nations E-Government Survey, 2014), 

därför inleddes den även med ett fastställt problem.  

 

4.2.2 Kartläggning av kommunala startsidor 

En kartläggning av befintliga kommunala startsidor gjordes för att jämföra Kalmar 

kommuns startsida med hur andra kommuners startsidor ser ut idag, samt för få en 

uppfattning om hur centralt e-deltagande generellt är på dessa. Då Kalmar 

kommuns startsida huvudsakligen erbjuder en sökmotor och åtta olika menyval, 

har ett undantag gjorts på denna där de startsidorna på varje menyval har 

analyserats. 

 

Urval 

De webbplatser som analyserats tillhör kommuner med Funka’s6 design, då de har 

80% av Sveriges myndigheter som kunder. Denna design är relevant då de nyligen 

påbörjat ett forskningsprojekt med mål att utveckla en ny plattform för 

medborgarengagemang till 2018. De kommuner som valt ut till denna analys är 

fem strategiskt utvalda webbplatser som tycks ha en tilltalande struktur och är 

uppbyggd enligt Funka’s struktur FunkaBoda, eller fått hjälp med sin 

gränssnittsdesign av www.funka.com. Det som skiljer dem åt är at de har ett 

relativt varierande utseende för att få med olika varianter av design.  

 

4.2.3 Prototyp  

En gestaltningsteknik i form av en prototyp skapades i verktyget UX-pin som är 

ett online-verktyg för att skapa grafiska användargränssnitt. Prototypen grundades 

på de attribut som framkom ur framtidsverkstaden med stöd från tidigare 

litteraturstudier och kartläggningen av de kommunala startsidorna. Initialt gjordes 

en wireframe som sedan ersattes med knappar och bilder för ett ge ett 

verklighetstroget inryck. Denna var fullt statisk vilket innebar att användarna inte 

kunde interagera med den. Enligt Löwgren & Stolterman (2007) kan en dynamisk 

prototyp uppfattas som definitiv och ge intrycket av en färdig design, därför hölls 

den statisk för att öppna upp för åsikter och förslag till ändringar.  

 

4.2.4 Användartest 

Användartest innebär att de blivande användarna testar och värderar prototypen. 

Vanligen studeras deras interaktion med systemet och där fokus ligger på 

prestation, det vill säga hur lång tid det tar att lösa uppgifterna, hur många fel 

                                                 
6 www.funka.com 

http://www.funka.com's/
http://www.funka.com/
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användaren gör, vilka typer av fel, hur ofta en ledare rådfrågar och så vidare 

(Löwgren & Stolterman, 2007).  

 

De attribut och kategorier som analyserats fram under framtidsverkstaden 

applicerades i en visuell prototyp för att testa om dessa lyckats inkluderas på ett 

önskvärt sätt. Tre av deltagarna testades och en fjärde fick skriftlig information 

och en bild på prototyp. Vid användartesten fick de deltagande först titta på 

prototypen (figur 4.1) samtidigt som de fick muntlig information om vad de såg. 

De fick sedan svara på några frågor (se bilaga 3) och hade möjlighet att återgå till 

prototypen samt ställa frågor om de behövde. Deltagaren som testades på distans 

fick se en bild på prototypen och fick lite mer ingående och förklarande frågor 

skriftligen (se bilaga 4). 

 

Urval 

Samma deltagare användes som deltog i framtidsverkstaden. Tre av fyra deltagare 

intervjuades på plats och den fjärde på distans.  

 

4.3 Analys 

4.3.1 Framtidsverkstad 

Materialet från framtidsverkstaden analyserades enligt ett affinitetsdiagram. Detta 

går ut på att kategorisera och sammanställa resultatet, där de olika faserna 

sammanställdes var för sig, för att sedan kunna sortera bort upprepningar och 

likvärdiga attribut (Löwgren & Stolterman, 2007). Denna sammanställning 

resulterade i önskvärda uppgifter och attribut som deltagarna i framtidsverkstaden 

velat mötas av på en kommunal webbplats med utgångspunkt ur startsidan.  

 

4.3.2 Kartläggning av kommunala startsidor 

Kartläggning av befintliga kommunala startsidor gjordes genom att se över vilka 

olika strukturer som kommunala webbplatser grundas efter idag. Flertalet 

webbplatser var uppbyggda efter Funka’s struktur och ansågs erbjuda mest 

funktionalitet. Det som sågs över i analysen var vilken funktionalitet de erbjöd, 

vilken interaktion och support som fanns tillgänglig, hur sidan generellt var 

uppbyggd med menystruktur och visuellt utseende och hur de bjöd in till e-

deltagande enligt FN’s premisser i deras rapport (2014). Startsidorna analyserades 

också utifrån vilken fas de anses befinna sig i enligt Qian’s studie (2010), det vill 

säga om de är static supply-based, dynamic demand-driven eller interactive 

integration. De som valdes ut till analysen gav ett brett visuellt spektra, samt olika 

nivåer av möjlighet till e-deltagande.  
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4.3.3 Användartest 

Användartestet bestod av sju semistrukturerade frågor (se bilaga 3). Frågorna var 

delvis stängda, men deltagaren ombads att utveckla sina svar. Svaren från 

deltagarna gicks igenom för att finna markörer som bekräftar eller ställer sig 

frågande till den visuella prototypen.  
 

4.4 Tillförlitlighet urval 

Till de participativa metoderna gjordes ett strategiskt bekvämlighetsurval där 

deltagare med politiskt intresse har valts ut till datainsamlingen. Dessa ansågs vara 

early adapters vilket Qian (2010) beskriver i sin studie att unga studerande 

och/eller utbildade med hög inkomst är oftast dem som anpassar sig till nya 

myndighetstjänster. Gruppen kände även varandra sedan tidigare viket också kan 

påverka deltagarna positivt gällande att man känner tillit till de andra i gruppen. 

Dock kan också tidigare givna roller inom gruppen dominera och påverka så att 

inte alla kommer till tals, vilket även kan störa den potentiella tystnaden som är 

värdefull enligt Mörtberg och Studedahl (2004). För att förstärka det positiva med 

vad tystnad kan medföra till en framtidsverkstad var det viktigt att inte fylla 

tystnaden med onödig information samt att försöka fördela vem som hade ordet 

utan att avbryta. 

 

4.5 Etiska överväganden  

I studien togs det hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

På så sätt gavs individuell förhandsinformation till samtliga deltagare inför 

framtidsverkstaden om studiens syfte och deras roll i denna samt hur studien 

skulle genomföras i stora drag enligt informationskravet. Samtliga deltagare i 

framtidsverkstaden bestämde över sin medverkan i metoden enligt 

samtyckekravet. Det gavs även ett förslag på hur lång tid det skulle ta att 

genomföra studien, vilket samtliga deltagare accepterade. För deltagarnas skull har 

de anonymiserats i studien enligt konfidentialitetskravet. Trots att Henrik Nilsson 

är en offentlig person som anställd tjänsteman i kommunen tillfrågades han om 

anonymitet men avböjde. Samtliga deltagare informerades om hur den insamlade 

informationen skulle användas enligt nyttjandekravet. 
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5. Resultatanalys 
 

I detta kapitel redogörs resultatet från analysen av framtidsverkstaden och hur 

detta har applicerats i en visuell prototyp. En modifierad version av TTF-modellen 

ger en beskrivning av vad som påverkar medborgardeltagandet på en offentlig 

myndighets webbplats. Resultatet av denna studie är således ett ramverk för hur 

en god medborgarcentrerad design kan se ut på en kommunal startsida, samt hur 

TTF modellen hjälper till att beskriva de attribut som är av vikt i denna.  

 

5.1 Framtidsverkstad 

Affinitetsdiagrammet resulterade i följande kategorier: Användarvänlighet, 

information & innehåll, deltagande, interaktion & support, och anpassning.  

 

Tabell 5.1: I denna tabell presenteras de kategorier som var mest relevanta utifrån de kluster som 

bildats vid analysen av framtidsverkstaden. 
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5.1.1 Användbarhet  

I användbarhet samlades de attribut som deltagarna tycker gör det enkelt och 

inbjudande att besöka en webbplats, då de efterfrågade ett visuellt uttryck, enkelt 

språk, lätt navigering och tydliga menyer i första fantasifasen. Detta underströks 

ytterligare i den andra fantasifas där deltagarna önskade tydligare menyer och 

bilder samt tydligare rubriker i menyn, en mer visuell startsida, snabba enkla val 

med mera.  

 

5.1.2 Funktionalitet  

I funktionalitet samlades de uppgifter som deltagarna ansåg ska finnas för att 

främja ett e-deltagande. Bland annat önskade deltagarna uppgifter så som röstning 

om olika frågor och ämnen samt att kunna tycka till digitalt och på så sätt även öka 

tillgängligheten, att snabbt få feedback, kunna lägga upp förslag med mera.  

 

5.1.3 Information & innehåll 

Under framtidsverkstaden var deltagarna överens om att val av text och 

information spelar stor roll och att denna ska vara enkel och koncis. Det 

förespråkades sammanfattande text med möjlighet till att läsa mer. Några deltagare 

tyckte även att det var viktigt med en visuell startsida och någon tyckte att denna 

även skulle vara dynamisk och ständigt föränderlig. De ville även se en lista över 

mest besökta sidor, sammanfattningar över viktiga beslut (t.ex. information om 

årets budget), en lista över viktiga ämnen som diskuteras i nuläget, information om 

vad politikerna gör och om Kalmar kommun som organisation.  

 

5.1.4 Anpassning  

Personalisering var även ett viktigt attribut eftersom deltagarna ansåg att 

webbsidan ska kunna erbjuda medborgaren att logga in och känna till dennes 

behov. Deltagarna önskade att det skulle vara enkelt att komma åt nedsatt 

syn/hörsel, kunna välja om man är anonym eller inte, samt information om vad 

som är aktuellt i närområdet.  

 

5.1.5 Interaktion & support 

Under kategorin interaktion och support samlades de attribut som framförallt 

bjuder in till tvåvägskommunikation, då kanaler så som chatt och forum nämndes. 

Även Live-feed och länk till sociala medier var av intresse. Samtliga i gruppen 

verkade förvånade över hur dåligt offentliga myndigheter generellt har tagit till sig 

sociala medier när det samtidigt används flitigt inom andra organisationer idag.  
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5.2 Kartläggning av kommunala startsidor 

Denna kartläggning gjordes för att fastställa vilka strukturer olika kommunala 

webbplatser är uppbyggda efter idag, vad de erbjuder medborgaren och till vilken 

grad funktionalitet och möjlig interaktion bjuder in till e-deltagande med fokus på 

kommunens startsida. Detta för att lättare se vad som behöver förändras i strävan 

mot en mer medborgarentrerad webb.  

 

I denna analys kommer jag huvudsakligen gå in på vad besökaren erbjuds för 

interaktioner när hen besöker startsidan. Då Kalmar kommun enbart har en 

sökmotor har jag valt att ta denna kartläggning steget längre och se över de olika 

webbsidor besökaren möts av när hen väljer kategori på startsidan. Då Funka’s 

webbstruktur eventuellt ska användas av Kalmar kommun i framtiden, samt att ca 

80% av kommunala webbplatser använder den idag, utgick jag huvudsakligen från 

webbplatser och initialt deras startsidor med denna struktur. 

 

Kalmar kommun, www.kalmar.se  

Kalmar kommuns startsida liknar huvudsakligen en sökmotor med åtta olika 

visuella menyval tillgängliga: demokrati, invånare, näringsliv, turism, flytta hit, 

jobba hos oss, tyck till och för anställda. Vid klick på någon av dessa menyval 

leder detta till en annan struktur. Turism och för anställda leder dock till en annan 

webbplats. I grundstrukturen som man kommer till vid val av demokrati, invånare, 

näringsliv och flytta hit återfinns dessa fem menyval längst upp. Klickar besökaren 

på de olika menyvalen möts hen av information följt av två rubriker: Nyheter och 

Evenemang. Sidorna skiljer sig något åt i utseendet. På sidan finns även en ny 

menystruktur som framträder till vänster på sidan. Vänstermenyn tycks vara i upp 

till sex nivåer. Uppe till höger finns möjlighet till följande: översätta sidan, lyssna, 

samhällsguide, självservice och att prenumerera på sidan. Det finns även en 

sökruta som besökaren kan ska efter sidor och kontaktpersoner m.m. Klickar man 

på Kalmar Kommuns stadsvapen (headern på webbplatsen) kommer man åter till 

startsidan, det vill säga: sökmotorn.  

 

Varberg kommun, www.varberg,se  

Varbergs kommuns startsida är väldigt visuell då besökaren huvudsakligen möts 

av bilder. Det finns en tydlig menystruktur som innehåller följande val: näringsliv 

och arbete, barn och utbildning, omsorg och stöd, uppleva och göra, bygga, bo och 

miljö, trafik och infrastruktur samt kommun och politik. Besökaren erbjuds också 

snabbval så som karta, översättning, lyssna på sidan samt en ikon om du är turist. 

Det finns även en sökruta till höger om dessa. Under bilderna finns snabbval till 

olika e-tjänster och till populära sidor, följt av nyheter och händelser i Varberg 

kommun. Under dessa finns fyra cirklar innehållande länkar till webb-tv, om man 

vill vara kontaktfamilj, veta mer om stadsutvecklingsprojektet eller beställa en 

bok. Till sist finns information om öppettider och kontakt.  

 

http://www.kalmar.se/
http://www.varberg,se/
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Nykvarn kommun, www.nykvarn.se 
Nykvarn kommuns startsida har ett dynamiskt bildspel med sina budskapsord: 

ung, vild och vacker. Högst upp på sidan kan man ändra språk samt göra sidan 

lättläst. Det finns även en sökruta. Den högsta meny-nivån innehåller tre val: 

Startsida, e-tjänster och blanketter samt turistinformation. Under startsida som är 

förvald, följer en statisk meny med samma ingångar som www.varberg.se, men 

med något modifierad prioritering. Under bildspelet erbjuds besökaren genvägar. 

Följer gör snabbknappar till: synpunkter och felanmälan, biblioteket, kundcenter 

och projekt i kommunen. Sedan kommer besökaren till nyheter och detta händer i 

Nykvarn. Till sist visas en interaktiv karta, där besökaren kan välja att filtrera 

utefter vad man vill se (badplatser, förskolor, grundskolor och så vidare). Slutligen 

följer kontaktinformation, sociala medier och information kring webbplatsen. 

 

Stockholm stad, www.stockholm.se 

På Stockholms stad möts besökaren av en meny där två val är grupperade: mina 

sidor och e-tjänster. Bredvid finns fem andra val: kontakt, lyssna, välj språk, mer 

och sök. Under dessa menyer finns en statisk meny bestående av: Arbete, bostad 

& miljö, stöd & omsorg, förskola & skola, kultur & fritid, trafik & stadsplanering, 

om Stockholm. Sedan följer en dynamisk bild med tillhörande högermeny som 

visar aktuella tips och händelser i Stockholm. Under menyn finns även en sökruta. 

Under bilden finns snabblänkar till sidans mest sökta sidor. I en ny ram nedanför 

finn två alternativ: hitta och jämför verksamheter och e-tjänster samt förslag under 

dessa rubriker. Under dessa följer nyheter med tillhörande bilder. Sedan följer 

nyheter med rubriken Din stadsdelsförvaltning. Till sist kommer olika menyval 

med push-texter: Stockholm växer! Politik och beslut, Kalendarium, För 

företagare och International. Slutligen visas en box med olika tillgänglighetsval 

och längst ner på sidan finns kontakt och dylikt.  

 

Örnsköldsviks kommun, www.ornskoldsvik.se  

På Örnsköldsviks kommuns startsida möts besökaren av olika språkval, samt 

andra tillgänglighetsval. Under denna meny visas kommunens stadsvapen, 

information om vädret samt en sökruta. Sedan följer en statisk meny med följande 

rubriker: Utbildning och barnomsorg, omsorg och hjälp, uppleva och göra, bygga, 

bo och miljö, trafik och infrastruktur, näringsliv och arbete, kommun och politik. 

Under menyn finns ett dynamiskt bildspel med tillhörande text. Här kan man även 

välja en karta. Under och till höger om bildspelet finns boxar med rubrikerna: 

aktuellt, mest besökta sidor och hitta direkt. Sist på sidan finns information om 

kommunen och kontakt, tjänster, information om webbplatsen och en sida för 

anställda.  

 

Helsingborgs kommun, www.helsingborg.se  

Överst på sidan möts besökaren av Helsingborgs stadsvapen samt tre olika länkar: 

besökare, företagare och självservice. Vid klick på någon av dessa slussas 

besökaren till en annan webbadress men med liknande struktur. Den statiska 

http://www.nykvarn.se/
http://www.varberg.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.ornskoldsvik.se/
http://www.helsingborg.se/
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menyn som följer innehåller: Arbete, bo, bygga och miljö, förskola och utbildning, 
kommun och politik, omsorg och stöd, trafik och stadsplanering samt uppleva och 

göra. Under denna finns en statisk bild med en sökruta. Under denna hittar 

besökaren två boxar med rubrikerna genvägar och evenemang. Sedan följer 

aktuella händelser i Helsingborg med tre tillhörande bilder längst upp. Sist på 

sidan finns information om kommunen samt olika tillgänglighetsval.  

 

Sammanfattning 

Samtliga startsidor med modifikation ger intrycket av att vara dynamic demand-

driven (Qian, 2010) då de inbjuder till viss interaktion och tvåvägskommunikation 

mellan myndighet och medborgare. Vissa erbjuder mer interaktion och support, till 

exempel Varberg och Stockholms kommuners startsidor med dess snabblänkar till 

e-tjänster, nyhetsflöden och evenemang samt webb-tv och snabblänkar till sociala 

medier. Andra ger ett mer statiskt intryck, till exempel Kalmar kommun, där 

medborgaren antas ha ett mål med sitt besök på webbsidan då det främst erbjuds 

en sökfunktion.  
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5.3 Användartest 

5.3.1 Prototyp 

Figur 5:1: Den visuella statiska prototyp som användes i användartestet. 
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Prototypen (se figur 5.1) är delvis inspirerad av Varberg kommuns startsida: 

www.varberg.se, då dessa använder sig av en plattform (skapad av 

www.funka.com) som Kalmar kommun kommer att ändra till i årsskiftet 

2016/2017. Detta för att göra förslaget till startsidan så realistiskt om möjligt och 

då många attribut som framtogs under framtidsverkstaden redan finns i denna 

design. Potentiella funktioner och interaktioner presenteras i texten som följer.  

 

 

Figur: 5.2 Headern bestående av snabb-knappar uppe till höger, samt min profil och min guide 

tillsammans med en sökruta och en horisontell meny. 

 

Längst upp på startsidan (se figur 5.2) erbjuds medborgaren startknappar med 

möjlighet till att snabbt: rösta på aktuella frågor, ändra språk, lyssna på sidan, se 

en interaktiv karta med olika val och få tillgång till turistinformation. Det finns 

även en sökruta med förslagsfeedback. Medborgaren kan logga in genom att 

klicka på ”min profil” förslagsvis med bank-id. Här kommer information som är 

relevant för just den inloggade medborgaren att visas. Är medborgaren student 

kommer främst utbildningsrelaterade ämne att visas. Är denne dessutom 

nyinflyttad kommer även nyttig information visas som kan vara till hjälp. ”Min 

guide” gör att medborgaren inte behöver logga in, utan kan få information som är 

relevant för denne genom att ange vilken samhällsgrupp hen tillhör. Exempelvis: 

student, nyinflyttad, senior, husägare, singel, småbarnsfamiljen eller par. Vid vald 

kategori visas information anpassat för denne. Detta hade exempelvis kunnat ske 

genom en pop-up dialog med snabblänkar för att hänvisa medborgaren till rätt 

sida.  

 

www.varberg.se hade väldigt tydliga rubriker, vilket jag anammande i denna 

design. Vad som tillkom var bland annat menyvalet ”tyck till”. Tanken är att dessa 

ska vara drop-down menyer så att medborgaren snabbt kan navigera och inte 

behöver gå tillbaka till startsidan för att navigera igen. Denna meny är alltså statisk 

på webbplatsen.  

 

I headern visas alltså tydliga och snabba ingångar för besökaren vilket 

efterfrågades i framtidsverkstaden samt en möjlig guide och information som är 

anpassad efter besökaren på ”min profil” och ”min guide”.  Det finns en tydlig 

menystruktur som följer med medborgaren under hela besöket på webbplatsen.  

 

http://www.funka.com/
http://www.varberg.se/
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Figur 5.3: De olika bilderna ska föreställa klickbara nyheter med syfte att medborgaren ska känna 

sig med deltagande i kommunen.  

 

Följande bilder i designen är interaktiva nyheter (se figur 5.3), det vill säga ämnen 

som är aktuella i kommunen just nu. Det kan exempelvis vara ett stort 

arrangemang i helgen, eller att årets budget ska beslutas om. Här är plats till cirka 

6 nyheter, där den viktigaste nyheten får mest utrymme. Nyheterna visas i form av 

bilder med tillhörande visuell typografi. 

 

I denna del kan medborgaren ta del av nyheter och snabbt bli uppdaterad om vad 

som sker i kommunen. För att främja e-deltagandet kan medborgaren snabbt se 

och delta i beslutstagande som är aktuella (till exempel Tyck till om den nya 

simhallen!). Nyheterna bidrar även till det visuella utrycket på starsidan samt 

bidrar till transparant och öppen information gällande organisationen vilket även 

efterfrågades i framtidsverkstaden.  
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Figur 5.4: Snabblänkar till e-tjänster, populära sidor, fler nyheter i Kalmar samt händelser i 

Kalmar.  

 

Sedan följer menyerna självservice (e-tjänster) och populära sidor som ofta besöks 

(se figur 5.4). Därefter menyerna: ”fler nyheter” och ”händer i Kalmar”, där event 

och arrangemang visas.  

 

Denna del bidrar också med transparant information och uppmuntrar medborgaren 

till att engagera sig i kommunen med nyheter och evenemang. Att snabbt kunna se 

vad andra anser viktigt och användbart på webbplatsen visas under rubriken 

Populära sidor vilket var önskvärt av deltagarna i framtidsverkstaden.  

 

Figur 5.5: Snabbknappar som stödjer support och interaktion på webbplatsen, där medborgaren 

kan chatta, se på live TV, göra sin åsikt hörd i forumet eller snabbt komma in på sociala medier.  
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Slutligen visas snabbknappar till webb tv, exempelvis om kommunfullmäktige ska 

ta några beslut för att informationen ska vara så transparant som möjligt (se figur 

5.5). Det ska finnas ett forum där alla kan skapa trådar, komma med förslag och 

tycka till. Samt få kontinuerlig feedback från kommunen. Man ska även kunna 

chatta med kommunen under deras öppningstider samt ha en snabb ingång till 

deras facebook, twitter, youtube eller instragram sida.  

 

Funktioner som chatt, forum webb-tv och god support och kommunikation var 

också attribut som var önskvärda. Enligt deltagarna i framtidsverkstaden ska det 

vara en enkel kommunikation som minskar avståndet mellan myndighet och 

medborgare vilket dessa funktioner hjälper till med. 

 

Figur 5.6: Kontaktinformation till kommunen och snabblänkar till sociala medier.  

 

Till sist ska kontaktinformation, öppettider och information om webbplatsen 

finnas (se figur 5.6). Detta bidrar till öppen kommunikation och ökad 

tillgänglighet till sociala medier enligt deltagarna i framtidsverkstaden.  
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5.3.2 Sammanställning 

 

Tabell 5:1: I denna tabell sammanställs de attribut som efterfrågats i framtidsverkstaden och visar 

hur dessa applicerats i den visuella prototypen.  
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5.3.3 Utförande användartest 

 

Deltagarna svarade på om de tyckte att prototypen fick med de funktioner, 

innehåll, interaktioner och anpassning som efterfrågades i framtidsverkstaden. 

Samtliga ansåg att det hade blivit bättre då prototypen erbjöd en mer inbjudande 

visuell design. Den ansågs bidra med tydligare kommunikation och bättre 

navigationsmöjligheter. Några tyckte det var intressant med nyheter som berörde 

kommunen och speciellt lär känna en politiker då det bidrar till att minska 

avståndet mellan medborgare och politiker. Det blir en mer färgglad relation, sade 

en av deltagarna. Samtliga deltagare svarade även ja på frågan om de skulle 

besöka Kalmar kommuns hemsida mer frekvent om denna design ersatt den 

gamla. En annan deltagare svarade följande på frågan om prototypen bjuder in till 

mer deltagande än Kalmar kommuns nuvarande startsida:  

 

      

Deltagare nr.4 

 

Några av deltagarna påpekade att de önskade ett större visuellt uttryck, bland annat 

på snabbvalen till interaktion (webb-tv, forum med mera) samt att de önskade att 

dessa möjligheter att delta skulle vara tydligare och längre upp på sidan. Andra 

kommentarer berörde valet min profil där två av deltagarna föreslog namnet min 

sida istället då min profil oftast brukar betyda inställningar. Det som förvånade var 

att deltagarna ville ha tillgång till information om organisationen, vilket 

uppdragsgivaren på Kalmar kommun inte trodde var av intresse.  

 

Ja! Här känner man sig mycket mer välkommen att 

delta. Man möts direkt av olika sätt att delta och det är 

tydligare och enklare att orientera sig, vilket också gör 

att man känner sig mer inbjuden till ett deltagande. ” 
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5.4 Modifierad teoretisk modell 

 

 

 

 

En modifiering av TTF-modellen av Goodhue & Thompson (1995) har gjorts, där 

den mörka texten i rutorna ersätter den ljusa. Figur 4.7 visar att om rätt 

funktionalitet finns som matchar med möjliga interaktioner, samt tillgång till den 

support som efterfrågas av medborgaren, anses denna match att leda till ökad e-

deltagande. E-deltagande påverkas i sin tur av användbarheten.   

 

Funktionalitet ersätter uppgifter, det vill säga de uppgifter som ska finnas för att 

medborgaren ska kunna delta och göra sin röst hörd. Interaktion och support, 

ersätter teknologi, och innebär den teknik och möjliga interaktioner som möjliggör 

för medborgaren att utföra dessa uppgifter. Individen som fanns med i Goodhues 

& Thompson (1995) ursprungliga modell TPC, inkluderades även i den 

modifierade modellen, eftersom dennes tekniska förmågor och motivation kan 

komma att påverka utförandet. Likväl anses medborgarens intresse för politik och 

grad av engagemang i kommunen att påverka e-deltagandet. Denne motivation 

kan också påverka hur pass viktig användbarheten är för e-deltagandet. Om 

medborgaren har hög motivation till e-deltagande är det inte lika säkert att 

användbarhet påverkar på samma sätt.  

 

Matchningen är hur väl funktionalitet, interaktion & support samt individen 

matchar med varandra. Användbarheten kan komma att påverka e-deltagandet, då 

detta innebär hur lätt medborgaren anser att det är att interagera med webbplatsen. 

E-deltagandet i sin tur kan uppnås utan användbarhet beroende på 

motivationsnivå, men kan även förstärkas avsevärt av denna. Med andra ord kan e-

deltagande uppnås om det är en bra match mellan funktionalitet, medborgare och 

interaktion & support. 

 

Figur 5.7: En egen modifikation av TTF-modellen 
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5.5 Syntes 

Analysen av framtidsverkstaden resulterade i följande kategorier: Användbarhet, 

information & innehåll, deltagande, interaktion & support, och personalisering. 

Dessa kategorier stämmer delvis överens med e-GovQual modellen innan den 

smalnades av i Xenia Papadomichelaki och Gregoris Mentzas studie (2011) där 

rubrikerna var: användbarhet, funktionalitet, tillit, reliabilitet, innehåll & utseende 

& medborgarsupport & interaktivitet. Senare sammanställdes dessa till reliabilitet, 

effektivitet, medborgarsupport och tillit men jag har valt att använda de tidigare 

kategorierna då de anses stämma överens med resultatet från framtidsverkstaden.  

 

Användbarhet: Denna kategori var den som ansågs viktigast under 

framtidsverkstaden då många attribut framkom och kluster bildades. 

Papadomichelaki & Mentzas, (2011) förklarar användbarhet som hur lätt en 

webbsida är att interagera med. Här inkluderar de även personalisering och 

huruvida ett innehåll kan bli skräddarsytt efter användarens preferenser. 

 

Funktionalitet: Papadomichelaki & Mentzas skriver att funktionaliteten på en 

webbsida har stor betydelse för den upplevda servicekvaliteten. Denna kategori 

kan även liknas med uppgifter i TTF-modellen.  

 

Information och utseende: Papadomichelaki & Mentzas (2011) nämner också att 

det visuella på en webbsida kan ha stor betydelse för användbarheten och 

användarupplevelsen. Därför har denna kategori slagits samman med 

användbarhet. 

 

Interaktion och support: Papadomichelaki & Mentzas (2011) förklarar 

medborgarsupport och interaktivitet som den hjälp som organisationen bistår 

medborgaren med i deras informationssökande eller under utförandet av en 

uppgift. 

 

Anpassning: Papadomichelaki & Mentzas (2011) nämner personaliering under 

kategorin användbarhet och är huruvida ett innehåll kan bli skräddarsytt efter 

användarens preferenser. Då detta framkom vagt under framtidsverkstaden men är 

viktigt enligt Papadomichelaki & Mentzas (2001) och FNs rapport (2014) har 

denna kategori inkluderats i användbarhet. En del attribut som framkom under 

framtidsverkstaden och som kategoriserades under anpassning kan även tillhöra 

tillgänglighet (hjälpmedel för nedsatt syn/hörsel, med mera). 

 

De två kategorier som inte framkom som kluster i datainsamlingen, men som var 

en stor del av Papadomichelaki & Mentzas, (2011) studie är tillit och reliabilitet. 

Tillit framkom vagt under framtidsverkstaden i form av önskemål om att vara 

anonym, dock placerades detta attribut under kategorin anpassning då det inte 
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framkom ett kluster utan ett enstaka attribut. Tillit definieras av användarens 

förtroende för en webbplats (Papadomichelaki & Mentzas, 2011). Reliabilitet 

nämndes i form av enkelt språk, kunna medverka digitalt och tillgång till nedsatt 

syn/hörsel hjälp. Reliabilitet beskriver i vilken grad ett system är användbart av så 

många människor som möjligt utan modifiering (Papadomichelaki & Mentzas, 

2011). 

 

Tabell 5:2 Visar de framtagna attribut inom e-GovQual modellen, samt attribut framtagna i 

framtidsverkstaden och hur dessa slås samman till den modifierade TTF-modellen. 

 

 

Tidigare forksning av Papadomichelaki & Mentzas (2011), Chutimaskul, Funilkul, 

& Chongsuphajaisiddhi (2008) och Elsheikh & Azzeh (2014) nämner alla tre 

vikten av tillit och reliabilitet vilket innebär användarens förtroende för en 

webbplats och i vilken utsträckning en webbplats är tillgänglig. Därför vill även 

jag inkludera dessa i min teoretiska modell under kategorin användbarhet. 

Användbarhet innehåller således kategorierna personalisering (anpassning), 

information och utseende (innehåll), tillit och reliabilitet vilket tabell 5.2 och figur 

5.8 visar.  
 

 

Figur 5.8: Visar vilka attribut och faktorer som påverkar användbarhet och som även inkluderas 

i denna kategori. 
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5.5.1 Slutgiltig modifierad teoretisk modell 

I den modifierade modellen (se figur 5.9) byttes uppgifter ut till funktionalitet, 

vilket anses vara likvärdigt då det gäller de funktioner och uppgifter som 

medborgaren anses vara viktiga att kunna utföra. Teknik ersattes av interaktion och 

support vilket innebär de interaktioner och den tillgång till support som anses vara 

nödvändiga för att utföra uppgifterna. TTF-modellen är huvudsakligen till för att 

studera ett obligatoriskt användande, dock tycks det saknas studier gällande vad 

som motiverar ett frivilligt användande. Därför byttes utförande ut till e-

deltagande, då detta ska vara det som motiverar medborgaren i användandet av en 

kommunal webbplats, samt att detta påverkas av användbarheten på webbplatsen. 

Individen applicerades, som inkluderades i den tidigare TPC-modellen, då 

medborgare och dennes intresse för politik påverkar själva intresset för e-

deltagande anses det vara av relevans, utan intresset är TTF-modellen ointressant. 

Detta märktes bland annat under framtidsverkstaden där de som var lite mer 

politiskt insatta stred för sin sak och för möjlighet till deltagande på webbplatsen. 
 

Figur 5.9: Visar den slutgiltiga modifierade modellen som även inkluderar faktorerna 

information & utseende, reliabilitet, tillit och personalisering.  
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6. Diskussion  
 

I detta kapitel kommer teori ställas mot den empiriska datan för att tolka och 

värdera resultaten från denna. Här kommer även diskuteras huruvida 

frågeställningen har besvarats samt hur e-förvaltning i Sverige ser ut idag och vad 

vi bör sträva efter.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka attribut som främjar e-deltagande, 

vilket frågeställningen Vilka attribut främjar e-deltagande på en kommunal 

startsida? skulle besvara. Enligt tidigare litteraturstudier och den empiriska 

datainsamling som gjorts efterfrågas det god interaktion och support som stödjer 

medborgaren att utföra de funktioner och uppgifter som önskas på ett användbart 

sätt för att främja e-deltagande. Attributen är alltså: funktionalitet, interaktion och 

support, matchningen mellan dessa samt användbarhet.  

  

6.1 E-förvaltning i Sverige 

Vad som är förvånande i FNs rapport är att Sverige har alla förutsättningar att 

lyckas med att arbeta mot en mer medborgarcentrerad dialog, då en god 

infrastruktur och e-kunniga medborgare finns. Dock finns det ett flertal länder med 

sämre förutsättningar som lyckats bättre. Enligt FNs rapport och 

rekommendationer om att uppnå just e-deltagande anses Sverige behöva arbeta 

med att bygga vidare på plattformar och kanaler som redan används av 

medborgarna för att skapa bättre synlighet, en starkare relation och ett ökat 

förtroende. Detta framkom även som önskvärt under intervjun med Henrik på 

Kalmar Kommun, samt med deltagarna i framtidsverkstaden. Myndigheterna 

skulle även vinna på att främja användningen av IKT, digitala och sociala medier 

för att öka spridningen av information och underhålla medborgarengagemanget, 

samt förse medborgarna med fler och bättre elektroniska tjänster. Därav 

formulerades forskningsfrågan med ordet främjar då det både FNs rapport och 

tidigare forskning visar att en förändring bör ske inom detta område. 

 

Det saknas idag kunskap om vad medborgaren eftersträvar och hur de använder 

sig av e-förvaltning. Framförallt hur de kommer i kontakt med detta användande 

och vad de förväntar sig av det (Norris & Coursey, 2008). Enligt den empiriska 

undersökning som gjorts är den information och de interaktioner som finns på 

Kalmar kommuns webbplats bristfälliga, speciellt deras startsida som denna studie 

utgick ifrån. Detta resultat verkade dock inte vara förvånande utan den 

underliggande uppfattningen om hur ofta deltagarna besökte och använde sig av 

offentliga webbplatser generellt var inte på den nivån det borde vara i ett land med 

höga EGDI-tal.  
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Den nivå som Kalmar kommuns webbplats anses befinna sig på idag är mellan SS 
(static-supply) och DD (dynamic demand-driven), det vill säga att de förmedlar 

information online (SS) med viss möjlighet till interaktion (DD) där myndigheten 

fortfarande är den beslutstagande makten, men efterfrågar medborgarens input (se 

analys av kommunala webbplatser i 4.3.2). Medborgarna vill dock medverka, 

bestämma och göra sina röster hörda digitalt, vilket det inte finns möjlighet till 

idag. Många har lyckats ta sig förbi att enbart bidra med statisk information och 

efterfrågar medborgarens input, men utan direkt deltagande och möjlighet till att 

påverka. Något som många andra länder kommit mycket längre med. Det krävs en 

radikal förändring (Elsheikh & Azzeh, 2014) som ser till medborgarnas behov i 

det specifika landet (och kommunen) istället för någon sorts standardisering. FNs 

undersökning ger ett flertal exempel på framgångar inom olika länder, samt ger en 

beskrivning på vad som är viktigt att lyckas för att t.ex. implementera e-

deltagande. Dock kan man inte skapa generella riktlinjer för alla länder, inte ens 

när det kommer till vilken nivå landet ligger på ekonomist (låg, medel eller hög) 

då de har olika behov och medborgare, vilket även kan gälla olika kommuner i 

Sverige. Då det handlar om den enskilde individen kan ett system inte 

generaliseras.  

 

Enligt analysen av den empiriska datainsamlingen efterfrågade deltagarna en 

användbar och personaliserad webbplats med mycket funktionalitet och 

interaktion, tydligt och visuellt innehåll med enkelt språk, samt tillgång till god 

support. Det ansåg även att informationen skulle vara transparant, att medborgarna 

skulle få veta vad som görs inom kommunen och kunna påverka beslut som tas 

samt att information om organisationen ska vara tydlig. Detta förstärkts genom 

Qians studie (2010), vilken understryker att en regering ska vara enkel, etisk, 

ansvarstagande och transparant. Även Chutimaskul, Funilkul & 

Chongsuphajaisiddhi (2008) betonar vikten av noggrannhet, konfidentialitet, 

integritet, hur information presenteras, överensstämmelse, samt användbarhet (och 

hjälp som förstärker denna).   

 

Qian (2010) betonar också vikten av att göra medborgaren till medskapande och 

medägare av publika tjänster, inte enbart mottagaren av dessa. Det är också viktigt 

att bygga positiva attityder genom olika e-tjänster (Elsheikh & Azzeh, 2014), 

vilket inte ansågs erbjudas tillräckligt på Kalmar kommuns webbplats. Detta hade 

i sin tur kunnat skapa tillit, likt vad Toregas (2001) beskriver skapas när 

användaren får något ut av användandet, i detta fall mer inflytande i sin kommun 

när ett e-deltagande möjliggörs. Medborgarna hade även kunnat lära sig systemet 

och förbättra det under användandet vilket i sin tur också leder till förbättring av 

vilken funktionalitet som erbjuds och de interaktioner som är möjliga (Goodhue & 

Thompson, 1995), med andra ord: leda till med e-deltagande. Detta förstärks av 

Isias och Issa (2014) som menar att återgivning är viktigt i modellen då användare 

med erfarenhet av ett system kommer att föra vidare positiva eller negativa 

evalueringar. 
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FNs rapport tar upp flertal sätt att aktivera medborgaren i politiska diskussioner, 

vilket jag tror också hade behövts för att ändra inställningen till hur stort 

inflytande medborgaren bör ha samt förändra förhållningssättet som idag känns 

föråldrat och utdaterat. Medborgardialoger finns, med fysiska träffar där 

kommunen bjuder in till deltagande och beslutstagande gällande frågor i Kalmar. 

Men hur digitaliserar vi denna medborgardialog, så att tillgängligheten ökar och 

myndigheten når ut till fler än vita män i medelåldern? (citat: Henrik Nilsson, 

Kalmar kommun).  

 

6.2 Metodreflektion 

6.2.1 Framtidsverkstad 

 

Framtidsverkstaden modifierades något då den initierades med en fantasifas för att 

öppna upp tankeverksamheten gällande generellt e-deltagande och fånga upp vad 

de deltagande skulle vilja göra, utan att låsa dem till en speciell plattform så som 

Kalmar kommuns startsida. Bødker, Kensing och Simonsen förespråkade initiala 

frågor i fantasifasen och för att hjälpa deltagarna användes kraven för en 

medborgarcentrerad e-ledning enligt FNs rapport (2014): e-information, e-

konsultation och e-beslutstagande (se frågor i 4.2.1). Dessa frågor kan också ha 

styrt deltagarna för mycket då det både fastslogs ett problem och en tydlig 

inriktning på ett område (e-deltagande). Dock anses det vara ett problem att e-

förvaltning styrs uppifrån och ner istället för nerifrån och upp med medborgaren 

involverad i processen (Anthopoulos, Siozos & Tsoukalas, 2007) vilket låg till 

grund för inriktningen på framtidsverkstaden och denna studie.  

 

Då participativ design är ett tillvägagångssätt av en politisk dimension med dess 

användarinflytande (Wikipedia, 2016-04-19) ansågs metoden framtidsverkstad 

vara passande då denna är bred participativ metod där användaren är med och både 

definierar problemet, samt genererar idéer om lösningar. Metoden ansågs vara 

relevant då det även handlar om att skapa en förändringsprocess hos den blivande 

användaren, där medborgaren kan bli medskapare till de system som hen kommer 

göra sin röst hörd genom.  

 

Antalet deltagare i framtidsverkstaden var inte helt tillfredsställande, då 

tillförlitligheten blir större ju fler deltagare som medverkar. Bødker, Kensing och 

Simonsen föreslår att 20 personer är ett önskvärt antal, vilket inte uppnåddes. Fler 

deltagare och ett bredare urval hade varit önskvärt då resultatet är svårt att 

generalisera, då det var en homogen grupp med studenter i åldrarna 23-29 år. 

Därför utfördes även ett användartest för att stärka den empiriska datainsamlingen, 

men vilket inte nödvändigtvis lyckas stärka inte validiteten av studien. 
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Uppdragsgivarens intervju sammanställdes och analyserades, med ansågs inte 

tillföra något annorlunda till de kategorier som skapats ur framtidsverkstaden och 

kasserades därför.  

 

Tystnad och sensibilitet är två viktiga ord inom participativ design (Mörtberg & 

Studedahl, 2004), vilket jag försökte hålla centralt under framtidsverkstadens 

gång. Dock anser jag att den begränsade tiden hade en negativ påverkan och det 

ibland kändes som jag behövde styra tillbaka dem till ämnet. Däremot kunde det 

framkommit annan användbar information om jag inte gjort detta.  
 

6.2.2 Användartest 

 

Användartesterna utfördes muntligen med tre deltagare och skriftligen med en av 

deltagarna. Min farhåga var att den deltagare som utförde testet skriftligen skulle 

ha svårt att förklara hur hen tänkte samt svara på frågorna, men det visade sig vara 

tvärt om. De svar som gavs skriftligen var mer ingående och gav betydligt mer 

data än de som gavs muntligt.  

 

Då den visuella prototypen var väldigt övergriplig i sin design hade deltagarna en 

del åsikter gällande detta. Därför tror jag att bättre resultat i användartestet kunnat 

uppnås med en mer ingående och dynamisk prototyp. Det har dock sina för-och 

nackdelar då en mer ingående prototyp även kan ge intryck av en definitiv design, 

vilket var anledningen till att den behölls statisk för att bjuda in till fler åsikter och 

synpunkter på förändringar från deltagarna.   
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7. Avslutning 
 

I denna studie har tidigare forskning och riktlinjer från FNs rapport legat till grund 

för hur en mer medborgarcentrerad webbplats kan skapas med utgångspunkt på 

startsidan. Det bör alltså ske en förändring inom detta område där medborgaren är 

delaktig i denna förändringsprocess (genom förslagsvis participativa metoder) för 

att bland annat kunna påverka olika beslut som tas, digitalt. För att påvisa vad som 

kan leda till ökat e-deltagande har TTF legat till grund för att stödja signifikansen 

av att rätt teknik och funktionalitet kan leda till förbättrat utförande. Om det finns 

en god matchning mellan dessa påverkas användandet och utförandet av 

uppgifterna. I tidigare studier som berört TTF handlar det oftast om ett 

obligatoriskt användande, modellen som tagits fram i denna studie berör dock det 

frivilliga användandet och vad som främjar e-deltagande. Precis som TTF används 

till att motivera organisationer att investera i tillfredsställande teknik för att möta 

användarens behov i en obligatorisk miljö har TTF applicerats och modifierats för 

att förklara vad som kan främja ett ökat medborgardeltagande på kommunala 

webbplatser. Enligt TTF är det underförstått att användaren ska vara medskapare i 

utvecklingen och introduktionen av ett nytt system på en arbetsplats, vilket även 

anses relevant inom e-förvaltning där medborgaren bör vara en naturlig del i 

utvecklingen mot en mer medborgarcentrerad webbplats med fokus på e-

deltagande.  

 

7.1 Slutsats 

Arbetets mål var att besvara följande fråga:  

 

Vilka faktorer främjar e-deltagande på en kommunal startsida? 

 

De faktorer som påverkar att bjuda in till deltagande på en kommunal startsida är 

enligt denna studie: funktionalitet, interaktion & support samt användbarhet. 

Uppfylls den förväntande matchningen av vilken funktionalitet som finns och hur 

denna kan interageras med samt stödjas av support, kan detta motivera 

medborgaren till ett ökat e-deltagande. Användbarheten påverkar även e-

deltagandet beroende på hur engagerad medborgaren är i ämnet.  

  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

FN nämner olika kanaler för att öka transparensen och medborgardeltagandet, 

bland annat öppna data, själva designen för interaktionen och så vidare. I framtida 

studier skulle det vara intressant att titta på hur en kommunal webbplats även 
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inkluderar öppna data för att kunna förbättra befintliga offentliga tjänster samt öka 
transparensen (United Nations E-Government Survey, 2014) 

 

I FNs rapport från 2008, vilket var den studie som Papadomichelaki och Mentzas 

använde sig av i sin undersökning, visar det sig att Sverige toppar listan över 

utveckling av e-förvaltning och hamnar på nionde plats gällande e-deltagande där 

Singapore var på tionde plats. En intressant studie hade kunnat vara att jämföra 

dessa två länder för att se hur Singapore lyckats toppa listan av e-deltagande, där 

Sverige inte längre är med bland de tjugo främsta medlemsländerna.  

 

Fortsatt forskning gällande huruvida medborgardialogen kan digitaliseras känns 

aktuellt då det sedan 2012 har arrangerats fysiska medborgardialoger i Kalmar. 

Dessa hålls några gånger per år i Kalmar för att ta reda på vad invånarna tycker 

om diverse ämne och frågor. Dock har inte alla möjlighet att delta på grund av den 

specifikt avsatta tiden, språkhinder, handikapp eller andra faktorer som påverkar.  

Hur kan tillgängligheten ökas så att fler grupper inom samhället får göra sin röst 

hörd? I nuläget kan medborgarna besvara vissa frågor per e-post, vilket är till stor 

belastning för personalen då det besvaras för hand. Varje år anordnas också en 

lokaldemokrativecka, kanske borde denna undersöka hur medborgarna anser att 

deltagandet ska digitaliseras. Det hade också varit intressant att undersöka vilka 

participativa metoder som hade lämpat sig i en medborgardialog, för att 

digitalisera denna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervju med uppdragsgivare 

 

Kalmar, 2016-04-12, 09:00 

Öppen, semistrukturerad intervju med Henrik Nilsson kommunikationschef på 

Kalmar Kommun.  

 

1. Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till när det kommer till Kalmar 

kommuns hemsida. Hur fria händer har ni?  

 

2. Hur ser ni på användaren idag? Ska användaren vara en deltagare eller 

publik?  

 

3. Det finns en studie som kategoriserat kommunala startsidor, t.ex 

anslagstavla, tidning, broschyr, reklamkampanj, portal eller filter. Anser ni 

er tillhöra någon av dessa?  

 

4. Startsidan: Ska det vara en ingång eller en destination? Arbetar ni med 

landing pages?  

 

5. Har ni en speciell målgrupp ni vill nå ut till eller riktar in er på specifikt?  

 

6. Hur ser ni på sk. e-deltagande? Skulle ni vilja arbeta mot en mer 

medborgardeltagande webb? (där det finns interaktivitet och medborgaren 

har mer att säga till om) Bidra med information, ge sin åsikt, rösta på, chatta 

med någon etc.  

 

7. Hur ser ni på att anpassa startsidan efter mobilanvändare?  
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Bilaga 2: Framtidsverkstad  

Inledning och presentation:  

 

Framtidsverkstad: Går ut på att se vilka problem och utmaningar som finns i 

dagsläget och hur man kan lösa dessa på ett fantasifullt sätt och hur det kan göras 

till verklighet.  

 

Presentation av problemet och e-deltagande: e-förvaltning, som min uppsats 

handlar om, har funnits i cirka 20 år och innebär att en myndighet ska kunna 

förmedla information och offentliga tjänster online samt utöka sina 

kommunikationskanaler för att öka engagemang och delaktighet hos människor.  

Sverige har en stabil e-förvaltning och alla förutsättningar som behövs för att 

utveckla denna, det vill säga en bra elektronisk infrastruktur och internet-kunniga 

medborgare Men trots detta ligger Sverige långt ner på listan när det kommer till 

e-deltagande som är det som eftersträvas inom e-förvaltning, vilket innebär 

medborgarens rätt att delta i den officiella förvaltningens beslutstagande. 

Sammanfattningsvis vill jag med mitt arbete ta reda på hur vi kan skapa en 

medborgarcentrerad webbplats som bjuder in till deltagande och demokrati.  

 

Mål: Målet med denna framtidsverkstad att ta reda på vad medborgaren vill ha ut 

av en startsida, och hur ni tycker att den kan främja/bjuda in till deltagande 

 

Initiala frågor: Vilka uppgifter ska finnas för att involvera medborgaren i 

beslutstagandet? Vilken information ska finnas? Vilken dialog ska vara möjlig? 

(Baserat på e-information, e-konsultation och e-beslutstagande s. 7) 

 

 Fantasifas, 20 min: Vilka uppgifter behöver finnas? Vad ska 
medborgaren kunna göra?  

 Kritikfasen, 20 min: Titta på Kalmar kommuns startsida. Försök utföra 

dessa uppgifter. 

 Fantasifas, 20 min: Hur skulle det bättre kunna presenteras på Kalmar 
kommuns startsida? Röstning på de olika punkterna som rangordnas 

och tas vidare i nästa fas. 

 Implementeringsfas, 20 min: Är det realistiskt, hur kan de 

implementeras? 
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Bilaga 3: Frågor användartest 

 

1. Enligt vad som diskuterades på framtidsverkstaden, anser du att de funktioner 

som finns i prototypen uppfyller dina önskningar? (röstning, snabba enkla val, 

lägga upp förslag – dela med mig av mina åsikter). Varför?  

 

2. Interaktion och support: (Realtidsfeedback, chatt, forum, live-feed, sociala 

medier) 

 

3. Information och innehåll (användbarhet): (T.ex menyer, mest besökta sidor, 

information om vad som görs.) 

 

4. Anpassning? (min sida, guide) 

 

5. Tycker du att denna design bjuder in till med deltagande än Kalmar kommun 

nuvarande webbplats? 

 

6. Tror du att denna design gjort att du besökt Kalmar kommuns webbplats mer 

frekvent än idag? 
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Bilaga 4: Frågor användartest distans 

 

1. Enligt vad som diskuterades på framtidsverkstaden, anser du att de funktioner 

som finns i prototypen uppfyller dina önskningar? Varför? 

(röstning, snabba enkla val, lägga upp förslag – dela med mig av mina åsikter - att 

man helt enkelt ska kunna delta) 

 

2. Enligt vad som diskuterades på framtidsverkstaden, anser du att de 

interaktioner och den supporten som finns tillgänglig i prototypen uppfyller 

dina önskningar?  Varför?    

(Feedback, chatt, forum, live-TV, sociala medier) 

 

3. Samma frågeställning som tidigare men gällande: Information och innehåll 

(användbarhet): Varför?  

(T.ex. menyer, mest besökta sidor, information om vad som görs i kommunen) 

 

4. Anpassning? (min sida där man kan logga in med ex. bank-id, guide längst 

uppe till höger som man kan logga in respektive se en guide om man är 

nyinflyttad, senior eller liknande) Varför? 

 

5. Tycker du att denna design bjuder in till med deltagande än Kalmar kommun 

nuvarande webbplats? 

 

6. Anser du att något saknas?  

 

7. Tror du att denna design gjort att du besökt Kalmar kommuns webbplats mer 

frekvent än idag? 
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